
ПРЕС СЛУЖ БА КО МІ СІЇ ПО ВІ ДОМ ЛЯЄ

ІнформацІйнІ повІдомлення та 
новини нКцпфр

нКцпфр відновила, зупинила, скасувала обіг 
цінних паперів

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, т.в.о. ди-
ректора департаменту реєстрації емісій цінних паперів, що 
діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 № 467, та на 
підставі п. 2 розділу І Порядку скасування реєстрації випус-
ків акцій, затвердженого рішенням Національної комісії з цін-
них паперів та фондового ринку від 23.04.2013 №737, заре-
єстрованого в Міністерстві юстиції України 28.05.2013 за 
№ 822/23354, зі змінами, та відповідно до документів, нада-
них прат «Бучанський приладобудівний завод веда» 
(вул. Горького, 8, м. Буча, Київська обл., 08292, код за 
ЄДРПОУ: 05756731) на зупинення обігу акцій у зв’язку з пе-
ретворенням акціонерного товариства, зупинено обіг акцій 
ПрАТ «Бучанський приладобудівний завод Веда» — розпо-
рядження № 310-др-З від 24 жовтня 2018 року.

Дата, з якої забороняється вчинення правочинів, 
пов’язаних з переходом прав власності на акції, та об-
межується здійснення операцій у системі депозитарного 
обліку з акціями цього випуску: 

«26» жовтня 2018 року.
*    *    *

Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№467, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 

рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
№171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД», 
вул. Саперне Поле, буд. 5, м. Київ, 01042, ідентифікацій-
ний код юридичної особи: 33744388, на скасування реє-
страції випуску облігацій у зв’язку з достроковим пога-
шенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску 
облігацій серії е тов «СервІС-теХноБУд». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «СЕРВІС-
ТЕХНОБУД» від 20 лютого 2013 року №24/2/2013, вида-
не 16 липня 2013 року Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 160-др-С-о від 24 жовтня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№467, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
№171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД», 
вул. Саперне Поле, буд. 5, м. Київ, 01042, ідентифікацій-
ний код юридичної особи: 33744388, на скасування реє-
страції випуску облігацій у зв’язку з достроковим пога-
шенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску 
облігацій серії G тов «СервІС-теХноБУд». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «СЕРВІС-
ТЕХНОБУД» від 20 лютого 2013 року №26/2/2013, вида-
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не 09 вересня 2013 року Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 161-др-С-о від 24 жовтня 2018 року.

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№467, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
№171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до документів, отриманих від ТОВ «СЕРВІС-ТЕХНОБУД», 
вул. Саперне Поле, буд. 5, м. Київ, 01042, ідентифікацій-
ний код юридичної особи: 33744388, на скасування реє-
страції випуску облігацій у зв’язку з достроковим пога-
шенням облігацій, скасовано реєстрацію випуску 
облігацій серії І тов «СервІС-теХноБУд». Свідоцтво 
про реєстрацію випуску облігацій ТОВ «СЕРВІС-
ТЕХНОБУД» від 20 лютого 2013 року №28/2/2013, вида-
не 06 березня 2014 року Національною комісією з цінних 
паперів та фондового ринку, анульовано – розпоря-
дження № 162-др-С-о від 24 жовтня 2018 року. 

*    *    *
Згідно з розпорядженням уповноваженої особи Націо-

нальної комісії з цінних паперів та фондового ринку, 
т.в.о. директора департаменту реєстрації емісій цінних 
паперів, що діє на підставі рішення Комісії від 10.07.2018 
№467, п.4. Глави 1 Розділу ІV Положення про порядок 
здійснення емісії облігацій підприємств, облігацій міжна-
родних фінансових організацій та їх обігу, затвердженого 
рішенням Комісії від 27.12.2013 року №2998, зареєстро-
ваного в Міністерстві юстиції України 28.01.2014 року за 
№171/24949 (зі змінами та доповненнями), та відповідно 
до документів, отриманих від ПрАТ «Трест Житлобуд-1», 
вул. Алчевських, 43, м. Харків, 61002, ідентифікаційний 
код юридичної особи: 01270285, на скасування реєстра-
ції випуску облігацій у зв’язку з достроковим погашенням 
облігацій, скасовано реєстрацію випуску облігацій серії Y6 
прат «трест Житлобуд-1». Свідоцтво про реєстрацію 
випуску облігацій ПрАТ «Трест Житлобуд-1» від 04 люто-
го 2016 року №26/2/2016, видане 20 липня 2016 року  
Національною комісією з цінних паперів та фондового 
ринку, анульовано – розпорядження № 163-др-С-о від 
24 жовтня 2018 року.

24.10.2018 р.
01010, м. Київ-601, вул. московська, 8, 
тел./факс: (044) 254-23-77
E-mail: press@nssmc.gov.ua
при використанні вищевказаної інформації поси-

лання на прес-службу нКцпфр обов’язкове.

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: пУБлIЧне аКцIонерне 

товариСтво "треСт "КиЇвелеКтромонтаЖ"
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 04012750
3. Місцезнаходження: 01033, м.Київ, вул. Саксаганського, 67
4. Міжміський код, телефон та факс: 044 287-12-44 
5. Електронна поштова адреса: reception@kievelmo.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://04012750.smida.gov.ua
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів
II. текст повідомлення

Рiшення прийнато 22.10.2018р. Орган, що прийняв рiшення: Наглядова 
рада ПАТ «Трест «Київелектромонтаж». Прийнято рiшення: надати згоду 

на укладання значного правочину та уповноважити голову правлiння-
керуючого Товариства Розгона А.М. укласти (пiдписати) вiд iменi Товари-
ства договiр купiвлi-продажу нерухомого майна: нежилого будинку в 
цiлому - адмiнiстративного, що розташований за адресою: мiсто Київ, про-
спект Перемоги, будинок № 60/2, лiтера А, за цiною не нижче 3836036 гри-
вень, та з визначенням iнших умов на власний розсуд. Вартiсть активiв 
емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 36575 тис. грн. 

Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг, що є предметом 
правочину до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної 
фiнансової звiтностi: 10,5%.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Найменування посади Розгон Анатолiй Миколайович
Голова правлiння-керуючий (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
23.10.2018

(дата)
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повІдомлення
про проведення загальних зборів акціонерного товариства

повне найменування товариства:
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ЮНІОІЛ»
місцезнаходження товариства згідно його статуту:
Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80

Шановні акціонери!
30 листопада 2018 року о 14.00 годині за адресою: Україна, полтав-

ська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80, актова зала відбу-
дуться загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЮНІ-
ОІЛ» (надалі ПрАТ «ЮНІОІЛ» або Товариство).

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах 
відбудеться 30 листопада 2018 року з 13.40 год. до 13.55 год. за адресою: 
Україна, Полтавська область, м. Кременчук, проїзд Галузевий, 80, актова 
зала.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загаль-
них зборах - станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення 
загальних зборів, тобто на 24.00 год. 26 листопада 2018 року. 

У загальних зборах акціонерного товариства можуть брати участь осо-
би, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх 
представники. Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі пас-
порт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право пред-
ставляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з ви-
могами чинного законодавства або інші документи, які посвідчують право 
представника на участь у загальних зборах, оформлені згідно з вимогами 
законодавства України (інформацію щодо порядку участі та голосування на 
загальних зборах за довіреністю наведено у даному повідомленні нижче). 
Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації акціонеру (його 
представнику) лише у разі відсутності в акціонера (його представника) до-
кументів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі 
участі представника акціонера - також документів, що підтверджують пов-
новаження представника на участь у загальних зборах товариства.

проект порядку денного загальних зборів:
1. Про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній установі, 

яка надає Товариству додаткові послуги щодо виконання функцій лічильної 
комісії, обрання складу лічильної комісії.

2. Прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) загаль-
них зборів Товариства.

3. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками роз-
гляду звіту Директора.

4. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства про результати діяльності 
в 2017 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів Наглядової 
ради.

5. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2017 рік.
6. Визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття збитків) То-

вариства за підсумками роботи в 2017 році. 
7. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в 

новій редакції.
8. Затвердження Положень, що регламентують діяльність органів управ-

ління Товариства.
проекти рішень з переліку питань 

проекту порядку денного загальних зборів:
1. про передачу повноважень лічильної комісії депозитарній устано-
ві, яка надає товариству додаткові послуги щодо виконання 
функцій лічильної комісії, обрання складу лічильної комісії.
1.1. Для роз’яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку 
голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з 
пропозицій з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань, 
пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах 
акціонерів, повноваження лічильної комісії передати депозитарній 
установі – ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ", з якою Товариством укладено договір.
1.2. Обрати зі строком повноважень до моменту оголошення про 
закінчення загальних зборів акціонерів лічильну комісію з числа 
працівників ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ФІНАНСОВА 
КОМПАНІЯ "УКРНАФТОГАЗ".
2. прийняття рішення з питань порядку проведення (регламенту) 
загальних зборів товариства.
2.1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) загальних 
зборів:
- час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 20 хвилин.
- час для виступів учасників у дебатах та обговореннях з питань 
порядку денного - до 3 хвилин.
- час для відповідей на питання, довідки - до 3 хвилин.
- особи, які не є акціонерами Товариства або їх представниками, 
посадовими особами Товариства, запрошеними особами на Збори – на 
Загальні збори не допускаються.

- усі запитання, звернення по питанням порядку денного Загальних 
зборів Товариства, надаються Голові або секретарю Загальних зборів 
Товариства виключно у письмовому вигляді, із зазначенням прізвища та 
імені (найменування) акціонера або його представника, яким надано 
пропозицію та засвідчені їх підписом. Анонімні заяви та запитання не 
розглядаються.
- голосування з питань порядку денного Загальних зборів проводиться 
виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст 
яких були затверджені відповідно до чинного законодавства Наглядо-
вою радою Товариства, та які були видані учасникам Загальних зборів 
Товариства для голосування.
- бюлетень для голосування (в тому числі бюлетень для кумулятивно-
го голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної 
реєстрації, засвідчується проставленням відбитку печатки Товари-
ства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для 
голосування.
- обробка бюлетенів здійснюється за допомогою електронних засобів 
та/або шляхом підрахунку голосів членами лічильної комісії. Оголошен-
ня результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова 
Загальних зборів Товариства.
- бюлетень для голосування визнається недійсним у разі: а). якщо він 
відрізняється від офіційно виготовленого зразка; б). на ньому відсутні 
підпис (підписи), прізвище, ім’я та по батькові акціонера (уповноваже-
ного представника) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона 
є акціонером; в). він складається з кількох аркушів, які не пронумерова-
ні; г). акціонер (представник акціонера) не позначив в бюлетені 
жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо 
одного проекту рішення; ґ). акціонер (представник акціонера) зазначив 
у бюлетені більшу кількість голосів, ніж йому належить за таким 
голосуванням (кумулятивне голосування).
- в разі наявності в бюлетені для голосування з одного питання 
порядку денного декількох проектів рішення (пропозицій), рішення з 
такого питання порядку денного приймається в разі затвердження 
акціонерами одного із декількох проектів рішення (пропозицій). З 
метою врахування голосів акціонера за бюлетенем з декількома 
проектами рішення (пропозиціями), акціонер повинен проголосувати 
"ЗА" лише за 1 (один) проект рішення із запропонованих, з усіх інших 
проектів рішення акціонер повинен проголосувати "ПРОТИ" або 
"УТРИМАВСЯ", оскільки з одного питання порядку денного не може 
бути одночасно прийнято декілька проектів рішення (пропозицій). В 
разі голосування акціонером "ЗА" з декількох проектів рішення із 
запропонованих за бюлетенем з декількома проектами рішення 
(пропозиціями), бюлетень буде визнано недійсним. Акціонер також 
має право проголосувати "ПРОТИ" або "УТРИМАВСЯ" з усіх 
запропонованих проектів рішення за бюлетенем з декількома 
проектами рішення (пропозиціями), або не брати участь у 
голосуванні. 
- бюлетені для голосування, що визнані недійсними, не враховуються 
під час підрахунку голосів.
- бюлетень для голосування не враховується лічильною комісією, якщо 
він не надійшов до лічильної комісії у встановлений термін або у ньому 
містяться сторонні написи та/або виправлення.
- допускається фіксація технічними засобами ходу загальних зборів або 
розгляду окремих питань. Дане рішення приймається простою 
більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у 
загальних зборах.
- у ході загальних зборів може бути оголошено в порядку ст. 42 Закону 
України "Про акціонерні товариства" перерву до наступного дня. 
Кількість перерв у ході проведення загальних зборів не може перевищу-
вати трьох. Рішення про оголошення перерви до наступного дня 
приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструва-
лися для участі в загальних зборах.
- загальні збори під час їх проведення можуть змінювати черговість 
розгляду питань порядку денного за умови, що за рішення про зміну 
черговості розгляду питань порядку денного буде віддано не менше 
трьох чвертей голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у 
загальних зборах.
- з усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення 
Загальних зборів Товариства керуватися нормами Статуту, внутріш-
ніх положень та чинного законодавства України.
3. розгляд звіту директора товариства про результати фінансово-
господарської діяльності в 2017 році. прийняття рішення за 
наслідками розгляду звіту директора.
3.1. Роботу Директора Товариства в 2017 році визнати задовільною та 
такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів.
3.2. Звіт Директора Товариства про підсумки фінансово-господарської 
діяльності Товариства за 2017 рік затвердити.
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4. розгляд звіту наглядової ради товариства про результати 
діяльності в 2017 році. прийняття рішення за наслідками розгляду 
звіту наглядової ради.
4.1. Роботу Наглядової ради Товариства в 2017 році визнати задовільною 
та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і 
положенням його установчих документів.
4.2. Звіт Наглядової ради Товариства за 2017 рік затвердити.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2017 рік.
5.1. Затвердити річну фінансову звітність (річний звіт та баланс) 
Товариства за 2017 рік.
6. визначення порядку розподілу чистого прибутку (покриття 
збитків) товариства за підсумками роботи в 2017 році.
6.1. Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2017 році Товари-
ство має збиток від фінансово-господарської діяльності. Затвердити 
збитки у розмірі 3 210,1 тис. грн. 
6.2. Розподіл прибутку Товариства за 2017 рік не затверджувати, у зв’язку 
з його відсутністю.
6.3. Відрахування до фонду виплати дивідендів за підсумками діяльності 
Товариства в 2017 році не проводити. Дивіденди за результатами господар-
ської діяльності Товариства за 2017 рік не нараховувати та не сплачувати.
7. внесення змін до Статуту товариства, шляхом викладення 
Статуту в новій редакції.
7.1. Шляхом викладення Статуту Товариства в новій редакції, внести та 
затвердити зміни до Статуту, пов’язані із:
- приведенням окремих положень Статуту у відповідність до змін у 
діючому законодавстві України;
- можливістю загальними зборами товариства вирішувати будь-які 
питання, у тому числі ті, що належать до виключної компетенції 
Наглядової ради
7.2. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису 
Статуту в редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 
30.11.2018 р.
7.3. Доручити Директору Товариства особисто або через представника 
Товариства на підставі виданої довіреності забезпечити в установленому 
законодавством порядку державну реєстрацію Статуту Товариства в новій 
редакції, затвердженій рішенням загальних зборів Товариства 30.11.2018 р.
8. Затвердження положень, що регламентують діяльність органів 
управління товариства.
8.1. Затвердити в новій редакції Положення, що регламентують 
діяльність органів управління Товариства:
- Положення про Загальні збори;
- Положення про Наглядову раду;
- Положення про Директора;
та встановити, що датою набуття чинності даних Положень, що регла-
ментують діяльність органів управління та контролю Товариства, є дата 
проведення державної реєстрації Статуту Товариства в редакції, 
затвердженій рішенням загальних зборів від 30.11.2018 р.
8.2. З дати проведення державної реєстрації Статуту Товариства в 
редакції, затвердженій рішенням загальних зборів від 30.11.2018 р., 
вважати такими, що втратили чинність діючі Положення, що регламенту-
ють діяльність органів управління Товариства.
8.3. Делегувати Голові та секретарю загальних зборів право підпису 
Положень, що регламентують діяльність органів управління Товариства в 
редакціях, затверджених рішенням загальних зборів 30.11.2018 р.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом 
рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного за-
гальних зборів Товариства, а також інформація зазначена в ст. 35 Закону 
України «Про акціонерні товариства»: http://25284079.smida.gov.ua/ 

Інформація про кількість акцій:
Станом на 12.10.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 

надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість акцій Товариства складає 100 (сто) штук простих іменних акцій.

Станом на 12.10.2018 року (дата складення переліку акціонерів, яким 
надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), загальна 
кількість голосуючих акцій Товариства складає 100 (сто) шту к простих імен-
них акцій.

Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони мо-

жуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 

дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можли-
вість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з 
питань порядку денного. Ознайомлення з документами, необхідними для 
прийняття рішень з питань порядку денного відбувається від дати надіслан-
ня акціонерам даного повідомлення до 29 листопада 2018 року (включно) з 
понеділка по п’ятницю з 10.00 год. до 16.00 год. (обідня перерва з 13.00 год. 
до 14.00 год.) за адресою: Україна, Полтавська область, м. Кременчук, про-
їзд Галузевий, 80, ПрАТ «ЮНІОІЛ». Відповідальна за ознайомлення з мате-
ріалами зборів особа – Директор Гребенюк Анатолій Васильович. Телефон 
для довідок: +38 (067) 6310234.

30 листопада 2018 року (в день проведення загальних зборів) ознайом-
лення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з пи-
тань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для учас-
ті у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів.

права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону 
України «про акціонерні товариства», якими вони можуть користувати-
ся після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а 
також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

1. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів 
до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство надає акціоне-
рам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття 
рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робо-
чі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних 
зборів - також у місці їх проведення. 

2. У разі якщо порядок денний загальних зборів передбачає голосування 
з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товари-
ства», акціонерне товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з 
проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, пе-
редбаченого статтею 69 цього Закону. Умови такого договору (крім кількості 
і загальної вартості акцій) єдині для всіх акціонерів.

3. На отримані до дати проведення загальних зборів письмові запитання 
акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних 
зборів та порядку денного загальних зборів, акціонерне товариство до по-
чатку загальних зборів надає письмові відповіді. Акціонерне товариство 
може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

4. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включе-
них до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, 
а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких 
не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати про-
ведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до 
складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведен-
ня загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту 
порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 
Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товари-
ства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат 
представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонуєть-
ся на посаду члена наглядової ради - незалежного Правління.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного 
товариства подається акціонером в письмовій формі із зазначенням прізви-
ща (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу 
належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, 
а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який про-
понується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або біль-
ше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до 
проекту порядку денного загальних зборів. 

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних 
зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким на-
лежать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, 
передбачених статтею 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі 
неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними 
питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного 
товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства.

У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного загаль-
них зборів щодо дострокового припинення повноважень голови колегіального 
виконавчого органу (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконав-
чого органу) одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури 
для обрання голови колегіального виконавчого органу акціонерного товари-
ства (особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу) або 
призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.

порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства 

може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а та-
кож уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть 
бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних 
зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповно-
важена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи 
територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управ-
ління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний 
строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, 
повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення 
акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або від-
кликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів елек-
тронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана 
фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими осо-
бами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитар-
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ною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та 
фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на 
загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою 
особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціо-
нерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто пере-
лік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке 
(проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на за-
гальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено 
завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо 
голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загаль-
них зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування 
на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого пред-
ставника на загальних зборах акціонерного товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних збо-
рах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який ви-
дав довіреність, замість свого представника.

основні показники фінансово-господарської діяльності
прат «ЮнІоІл» (тис. грн.)

(інформацію наведено у відповідності до «Положення про розкриття 
інформації емітентами цінних паперів», затвердженого рішенням 

НКЦПФР від 03.12.2013 р. № 2826)
найменування показника 2017 рік 2016 рік

Усього активів 11 832,5 12 158,6
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3 434,2 3 734,6
Запаси 3 260,0 3 259,9
Сумарна дебіторська заборгованість 3 502,3 3 497,2
Грошові кошти та їх еквіваленти 474,1 496,4
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (80 941,8) ( 77 731,7)
Власний капітал 219,5 219,5
Зареєстрований (статутний) капітал 29,0 29,0
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
Поточні зобов'язання і забезпечення 92 554,8 89 670,8
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) (3 210,1) (10 658,8)
Середньорічна кількість акцій (шт.) 100 100

прат «ЮнІоІл»

приватне аКцIонерне товариСтво “вIнницьКий олIйноЖировий КомБIнат”
повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 

іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 
емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товари-

ство "Вiнницький 
олiйножировий комбiнат"

2. Ідентифікаційний код юридичної 
особи

00373758

3. Місцезнаходження 21034, м. Вiнниця, 
вул. Немирiвське шосе, 26

4. Міжміський код, телефон та факс 0432 27-46-26 0432 65-54-00
5. Електронна поштова адреса tanyagrb@vioil.com
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http:\\vmzhk.vioil.com

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 

припинено 
повноваження)

посада
прізвище, ім'я, по батькові 
або повне найменування 

юридичної особи

Ідентифікаційний код 
юридичної особи

розмір частки в статутному 
капіталі емітента (у відсо-

тках)

1 2 3 4 5 6
24.10.2018 припинено повноваження Голова Наглядової 

ради
Островська Тетяна Анатоліївна - 0.000000

Зміст інформації:
24 жовтня 2018 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (далi - Товариство), (про-
токол №24-10/18 вiд 24 жовтня 2018 року) прийнято рiшення про дострокову змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: припинено повноваження 
Голови Наглядової ради Товариства Островської Тетяни Анатоліївни (згоди на розкриття паспортних даних не надано), яка перебувала на цiй посадi з 
25 квiтня 2017 року по 24 жовтня 2018 року. Володіє однією простою іменною акцією Товариства, що становить 0.000000 вiдсоткiв в статутному капіталі 
Товариства. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Пiдставою для прийняття такого рiшення є дострокове переобрання голо-
ви Наглядової ради Товариства.
24.10.2018 обрано Голова Наглядової 

ради
Репкiн Анатолiй Юрiйович - 0.000268

Зміст інформації:
24 жовтня 2018 року рiшенням Наглядової ради Приватного акцiонерного товариства «Вiнницький олiйножировий комбiнат» (далi - Товариство), (про-
токол №24-10/18 вiд 24 жовтня 2018 року) прийнято рiшення про змiну складу посадових осiб Товариства, а саме: обрано Головою Наглядової ради То-
вариства Репкiна Анатолiя Юрiйовича (згоди на розкриття паспортних даних не надано). Строк, на який призначено: з 24 жовтня 2018 року до 25 квітня 
2020 року. Частка, якою володiє в статутному капіталі Товариства - 0.000268 вiдсоткiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Пiдставою для прийняття такого рiшення є дострокове переобрання голови Наглядової ради Товариства. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав посади: 
начальник вiддiлу охорони працi та технiки безпеки ПрАТ «Вiнницький ОЖК».

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міс-
титься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 

законодавством.
Голова правління  Чаленко дмитро андрійович

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

аКцIонерне товариСтво 
«фондова БIрЖа пфтС»

2. Ідентифікаційний код 
юридичної особи

21672206

3. Місцезнаходження 01004, мiсто Київ, вулиця Шовковична, 
42/44

4. Міжміський код, телефон та 
факс

(044) 277-50-00 (044) 277-50-01

5. Електронна поштова адреса inf_emitenta@pfts.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну типу акціонерного 
товариства

II. текст повідомлення
06.09.2018р. Загальними зборами ПАТ «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС» прийнято 

рiшення про змiну типу ПАТ «Фондова бiржа ПФТС» з публiчного акцiонерного 
товариства на приватне акцiонерне товариство. Дата державної реєстрацiї 
вiдповiдних змiн до вiдомостей про юридичну особу, що мiстяться в ЄДР – 
22.10.2018р. Повне найменування акцiонерного товариства до змiни типу – 
Публiчне акцiонерне товариство «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС»; повне наймену-
вання пiсля змiни типу - Акцiонерне товариство «ФОНДОВА БIРЖА ПФТС».

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Найменування посади Лупiй Богдан Олександрович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

22.10.2018
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації
акціонерне товариство «Харківобленерго», код ЄДРПОУ 00131954
Україна, 61037, м. Харків, вул. Плеханівська, 149, телефон: (057) 740-15-12,

факс: (057) 731-24-86. Електронна поштова адреса: kanc@obl.kh.
energy.gov.ua.

Адреса сторінки в мережі Інтернет: http://www.oblenergo.kharkov.ua

аКцІонерне товариСтво «ХарКІвоБленерГо»

відомості про зміну складу посадових осіб емітента

дата 
вчинення 

дії

Зміни (призначено, 
звільнено, обрано або 
припинено повнова-

ження)

посада
прізвище, ім'я, по батькові 
або повне найменування 

юридичної особи

Ідентифіка-
ційний код 
юридичної 

особи

розмір частки в 
статутному капіталі 

емітента (у 
відсотках)

1 2 3 4 5 6
19.10.2018 припинено повноваження член Дирекцїi (секретар Дирекцiї) 

АТ “Харкiвобленерго”
Бардась Андрiй Анатолiйович - 0

Зміст інформації:
19.10.2018 Наглядовою радою АТ “Харкiвобленерго” (протокол № 16/2018) прийнято рiшення у зв`язку з порушенням умов контракту припинити 
повноваження члена Дирекцiї, секретаря Дирекцiї Бардася Андрiя Анатолiйовича.
Бардась Андрiй Анатолiйович – (член дирекцiї, секретар дирекцiї), часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Членом дирекцiї 
АТ «Харкiвобенерго» перебував з 14.06.2018, секретарем дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” з 15.06.2018. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. 
Даних щодо непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Змiни у складi дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” вiдбулися за поданням в.о. генерального директора Скопенка В.В. згiдно з п. 7.4. умов контракту вiдповiдно 
до рiшення Наглядової ради вiд 19.10.2018 (протокол № 16/2018). 
Замiсть члена дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Бардася Андрiя Анатолiйовича обрано членом дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Сiтченко Ларису Iванiвну.
19.10.2018 припинено повноваження член Дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Максименко Тетяна Миколаївна - 0
Зміст інформації:
19.10.2018 Наглядовою радою АТ “Харкiвобленерго” (протокол № 16/2018) прийнято рiшення у зв`язку з порушенням умов контракту припинити 
повноваження члена Дирекцiї Максименко Тетяни Миколаївни.
Максименко Тетяна Миколаївна - (член дирекцiї АТ “Харкiвобленерго”), часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Членом дирекцiї 
АТ «Харкiвобенерго» перебувала з 14.06.2018. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Даних щодо непогашеної (незнятої) судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 
Змiни у складi дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” вiдбулися за поданням в.о. генерального директора Скопенка В.В. згiдно з п. 7.4. умов контракту вiдповiдно 
до рiшення Наглядової ради вiд 19.10.2018 (протокол № 16/2018). 
Замiсть члена дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Максименко Тетяни Миколаївни обрано членом дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Гармаша Андрiя 
Станiславовича.
19.10.2018 припинено повноваження член Дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Некрасов Артем Леонiдович - 0
Зміст інформації:
19.10.2018 Наглядовою радою АТ “Харкiвобленерго” (протокол № 16/2018) прийнято рiшення у зв`язку з порушенням умов контракту припинити 
повноваження члена Дирекцiї Некрасова Артема Леонiдовича.
Некрасов Артем Леонiдович - (член дирекцiї АТ “Харкiвобленерго”), часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Членом дирекцiї 
АТ «Харкiвобенерго» перебував з 14.06.2018. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо непогашеної (незнятої) судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 
Змiни у складi дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” вiдбулися за поданням в.о. генерального директора Скопенка В.В. згiдно з п. 7.4. умов контракту вiдповiдно 
до рiшення Наглядової ради вiд 19.10.2018 (протокол № 16/2018). 
Замiсть члена дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Некрасова Артема Леонiдовича обрано членом дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Гануса Олексiя Iвановича.
19.10.2018 припинено повноваження член Дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Чанцев Микола Федорович - 0
Зміст інформації:
19.10.2018 Наглядовою радою АТ “Харкiвобленерго” (протокол № 16/2018) прийнято рiшення у зв`язку з порушенням умов контракту припинити 
повноваження члена Дирекцiї Чанцева Миколи Федоровича.
Чанцев Микола Федорович – (член дирекцiї АТ “Харкiвобленерго”), часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Членом дирекцiї 
АТ «Харкiвобенерго» перебував з 14.06.2018. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо непогашеної (незнятої) судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 
Змiни у складi дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” вiдбулися за поданням в.о. генерального директора Скопенка В.В. згiдно з п. 7.4. умов контракту вiдповiдно 
до рiшення Наглядової ради вiд 19.10.2018 (протокол № 16/2018).
Замiсть члена дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Чанцева Миколи Федоровича обрано членом дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Шаповалова Романа Олексан-
дровича.
19.10.2018 припинено повноваження член Дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Свиридов Олександр Петрович - 0
Зміст інформації:
19.10.2018 Наглядовою радою АТ “Харкiвобленерго” (протокол № 16/2018) прийнято рiшення у зв`язку з порушенням умов контракту припинити 
повноваження члена Дирекцiї Свиридова Олександра Петровича.
Свиридов Олександр Петрович – (член дирекцiї АТ “Харкiвобленерго”), часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Членом дирекцiї 
АТ «Харкiвобенерго» перебував з 14.06.2018 (з 15.06.2018 було покладено здiйснення повноважень Генерального директора АТ “Харкiвобленерго” на 
члена Дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” заступника генерального директора з економiки та iнвестицiй Свиридова Олександра Петровича до моменту 
прийняття Наглядовою радою рiшення про обрання Генерального директора або виконуючого обов’язки Генерального директора, з урахуванням 
компетенцiї дирекцiї вiдповiдно до пункту 18.19 Статуту АТ “Харкiвобленерго”).
Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Змiни у складi дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” вiдбулися за поданням в.о. генерального директора Скопенка В.В. згiдно з п. 7.4. умов контракту вiдповiдно 
до рiшення Наглядової ради вiд 19.10.2018 (протокол № 16/2018). 
Замiсть члена дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Свиридова Олександра Петровича обрано членом дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Iсаєва Дмитра Михайловича.
19.10.2018 припинено повноваження член Дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Марцинюк Євгенiй Олексан-

дрович
- 0

Зміст інформації:
19.10.2018 Наглядовою радою АТ “Харкiвобленерго” (протокол № 16/2018) прийнято рiшення вiдповiдно до пп. 7.3.2 п 7.3 контракту згiдно з поданою 
ним заявою припинити повноваження члена Дирекцiї Марцинюка Євгенiя Олександровича
Марцинюк Євгенiй Олександрович – (член дирекцiї АТ “Харкiвобленерго”), часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Членом дирекцiї 
АТ «Харкiвобенерго» перебував з 14.06.2018. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо непогашеної (незнятої) судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 
Змiни у складi дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” вiдбулися вiдповiдно до п.п. 7.3.2 п. 7.3 контракту згiдно з поданою ним заявою вiдповiдно до рiшення 
Наглядової ради вiд 19.10.2018 (протокол № 16/2018).
Замiсть члена дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Марцинюка Євгенiя Олександровича обрано членом дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Марцинюка Євгенiя 
Олександровича.
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19.10.2018 обрано член Дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Ганус Олексiй Iванович - 0.001169
Зміст інформації:
19.10.2018 Наглядовою радою АТ “Харкiвобленерго” (протокол № 16/2018) прийнято рiшення обрати членом Дирекцiї (Директором) Товариства Гануса 
Олексiя Iвановича. 
Ганус Олексiй Iванович – (член дирекцiї АТ “Харкiвобленерго”), володiє 0,001169 % акцiй у статутному капiталi емiтента. Членом дирекцiї 
АТ “Харкiвобленерго” обраний до припинення повноважень члена дирекцiї. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо непогашеної 
(незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади: 03.08.2005 - 25.01.2016 - Перший заступник 
Голови правлiння - технiчний директор Акцiонерної компанiї "Харкiвобленерго"; 19.05.2016 - 14.09.2018 - Iнженер 1к, начальник служби перспективного 
розвитку Пiвнiчної електроенергетичної системи,начальник вiддiлу перспективного розвитку Регiонального диспетчерського центру Пiвнiчного регiону 
ДП "НЕК "Укренерго"; 17.09.2018 – 07.10.2018 - Начальник Служби охорони працi Акцiонерного товариства "Харкiвобленерго"; 08.10.2018 - по цей час 
- Заступник генерального директора з технiчних питань.
Змiни у складi дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” вiдбулися за поданням в.о. генерального директора Скопенка В.В. вiдповiдно до рiшення Наглядової ради 
вiд 19.10.2018 (протокол № 16/2018). 
Членом дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Гануса Олексiя Iвановича обрано замiсть Некрасова Артема Леонiдовича.
19.10.2018 обрано член Дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Гармаш Андрiй Станiславович - 0
Зміст інформації:
19.10.2018 Наглядовою радою АТ “Харкiвобленерго” (протокол № 16/2018) прийнято рiшення обрати членом Дирекцiї (Директором) Товариства 
Гармаша Андрiя Станiславовича.
Гармаш Андрiй Станiславович – (член дирекцiї АТ “Харкiвобленерго”), часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Членом дирекцiї 
АТ “Харкiвобленерго” обраний до припинення повноважень члена дирекцiї. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо непогашеної 
(незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади: 15.07.2010 - 13.08.2015 - Головний iнженер 
"Харкiвенергозбуту" АК "ХОЕ"; 14.08.2015 - 25.09.2016 - Заступник технiчного директора-директор ХМЕМ , Керiвництво АК "Харкiвобленерго"; з 
26.09.2016 - Заступник технiчного директора-директор ХМЕМ, Керiвництво АТ “Харкiвобленерго”.
Змiни у складi дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” вiдбулися за поданням в.о. генерального директора Скопенка В.В. вiдповiдно до рiшення Наглядової ради 
вiд 19.10.2018 (протокол № 16/2018). 
Членом дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Гармаша Андрiя Станiславовича обрано замiсть Максименко Тетяни Миколаївни.
19.10.2018 обрано член Дирекцiї Марцинюк Євгенiй Олексан-

дрович
- 0

Зміст інформації:
19.10.2018 Наглядовою радою АТ “Харкiвобленерго” (протокол № 16/2018) прийнято рiшення обрати членом Дирекцiї (Директором) Товариства 
Марцинюка Євгенiя Олександровича
Марцинюк Євгенiй Олександрович - (член дирекцiї АТ “Харкiвобленерго”), часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Членом дирекцiї 
АТ “Харкiвобленерго” обраний до припинення повноважень члена дирекцiї. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо непогашеної 
(незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади: 27.04.2011 - 08.02.2012 - директор з 
правових питань Державної Акцiонерної холдингової компанiї "Артем" м.Київ; 10.02.2012 - 16.07.2014 - в.о. генерального директора, генеральний 
директор, директор ДП "НВК "Електровозобудування"; 01.02.2016 - 24.10.2017 - помiчник заступника голови обласної ради вiддiлу патронатної служби 
управляння по забезпеченню дiяльностi керiвництва апарату, головний спецiалiст вiддiлу кадрової роботи та нагород Харкiвської обласної ради; з 
02.11.2017 - директор з правової роботи Управлiння АТ “Харкiвобленерго”.
Змiни у складi дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” вiдбулися вiдповiдно до п.п. 7.3.2 п. 7.3 контракту згiдно з поданою ним заявою вiдповiдно до рiшення 
Наглядової ради вiд 19.10.2018 (протокол № 16/2018). 
Членом дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Марцинюка Євгенiя Олександровича обрано замiсть Марцинюка Євгенiя Олександровича.
19.10.2018 обрано член Дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Iсаєв Дмитро Михайлович - 0
Зміст інформації:
19.10.2018 Наглядовою радою АТ “Харкiвобленерго” (протокол № 16/2018) прийнято рiшення обрати членом Дирекцiї (Директором) Товариства Iсаєва 
Дмитра Михайловича.
Iсаєв Дмитро Михайлович – (член дирекцiї АТ “Харкiвобленерго”), часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Членом дирекцiї 
АТ “Харкiвобленерго” обраний до припинення повноважень члена дирекцiї. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо непогашеної 
(незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади: 17.08.2005 - 15.06.2015 - Заступник Голови 
правлiння - головний бухгалтер АК "Харкiвобленерго"; з 16.06.2015 - Головний бухгалтер , Управлiння АТ “Харкiвобленерго”.
Змiни у складi дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” вiдбулися за поданням в.о. генерального директора Скопенка В.В. вiдповiдно до рiшення Наглядової ради 
вiд 19.10.2018 (протокол № 16/2018). 
Членом дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Iсаєва Дмитра Михайловича обрано замiсть Свиридова Олександра Петровича.
19.10.2018 обрано член Дирекцiї 

(головний бухгалтер) 
АТ “Харкiвобленерго”

Сiтченко Лариса Iванiвна - 0

Зміст інформації:
19.10.2018 Наглядовою радою АТ “Харкiвобленерго” (протокол № 16/2018) прийнято рiшення обрати членом Дирекцiї (Директором) Товариства Сiтченко 
Ларису Iванiвну.
Сiтченко Лариса Iванiвна - (член дирекцiї, головний бухгалтер АТ “Харкiвобленерго”), часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Членом 
дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” обрана до припинення повноважень члена дирекцiї. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Даних щодо 
непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посаду заступника головного 
бухгалтера з облiку витрат та розрахункiв Акцiонерного товариства "Харкiвобленерго".
Змiни у складi дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” вiдбулися за поданням в.о. генерального директора Скопенка В.В. вiдповiдно до рiшення Наглядової ради 
вiд 19.10.2018 (протокол № 16/2018). 
Членом дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Сiтченко Ларису Iванiвну обрано замiсть Бардася Андрiя Анатолiйовича.
19.10.2018 обрано член Дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Шаповалов Роман Олексан-

дрович
- 0

Зміст інформації:
19.10.2018 Наглядовою радою АТ “Харкiвобленерго” (протокол № 16/2018) прийнято рiшення обрати членом Дирекцiї (Директором) Товариства.
Шаповалов Роман Олександрович - (член дирекцiї АТ “Харкiвобленерго”), часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Членом дирекцiї 
АТ “Харкiвобленерго” обраний до припинення повноважень члена дирекцiї. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо непогашеної 
(незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади: 25.08.2011 - 18.03.2013 - Начальник вiддiлу 
персонiфiкованого облiку i iнформацiйних систем та мереж, перший заступник начальника управлiння, Управлiння Пенсiйного фонду України в 
Комiнтернiвському районi м. Харкова; 13.05.2014 - 16.08.2015 - Начальник районного вiддiлення енергозбуту, Богодухiвського районного вiддiлення 
енергозбуту АК "Харкiвобленерго"; 17.08.2015 - 26.01.2018 - Начальник районного вiддiлення енергозбуту, Пiвденного районного вiддiлення енергозбуту 
АК "Харкiвобленерго"; 05.10.2018 – 08.10.2018 - Юрисконсульт 1 категорiї вiддiлу правового забезпечення Акцiонерного товариства «Харкiвобленерго» 
(виконання обов’язкiв директора з захисту активiв АТ “Харкiвобленерго”); з 09.10.2018 - Директор з захисту активiв АТ “Харкiвобленерго” (на час 
вiдсутностi основного працiвника).
Змiни у складi дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” вiдбулися за поданням в.о. генерального директора Скопенка В.В. вiдповiдно до рiшення Наглядової ради 
вiд 19.10.2018 (протокол № 16/2018). 
Членом дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Шаповалова Романа Олександровича обрано замiсть Чанцева Миколи Федоровича.
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19.10.2018 призначено Головний бухгалтер 
АТ “Харкiвобленерго”

(член дирекцiї)

Сiтченко Лариса Iванiвна - 0

Зміст інформації:
Сiтченко Ларису Iванiвну переведено головним бухгалтером АТ “Харкiвобленерго” (член дирекцiї АТ “Харкiвобленерго”) без визначення термiну. Часткою 
у статутному капiталi емiтента не володiє. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Даних щодо непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посаду заступника головного бухгалтера з облiку витрат та розрахункiв Акцiонерного 
товариства "Харкiвобленерго".
Змiни вiдбулися у зв`язу з переведенням головного бухгалтера Iсаєва Дмитра Михайловича на посаду заступника генерального директора з економiки 
та iнвестицiй АТ “Харкiвобленерго”. 
Головним бухгалтером АТ “Харкiвобленерго” Сiтченко Ларису Iванiвну переведено замiсть Iсаєва Дмитра Михайловича.
19.10.2018 звільнено Головний бухгалтер 

АТ “Харкiвобленерго”
Iсаєв Дмитро Михайлович - 0

Зміст інформації:
Iсаєва Дмитра Михайловича (головний бухгалтер АТ “Харкiвобленерго”) переведено без визначення термiну на посаду заступника генерального 
директора з економiки та iнвестицiй АТ “Харкiвобленерго”.
Часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. На посадi головного бухгалтера товариства перебував з 17.08.2005. Згоди на розкриття паспортних 
даних не надав. Даних щодо непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Змiни вiдбулися у зв`язу з переведенням головного бухгалтера Iсаєва Дмитра Михайловича на посаду заступника генерального директора з економiки 
та iнвестицiй АТ “Харкiвобленерго”. 
Замiсть Iсаєва Дмитра Михайловича на посаду головного бухгалтера АТ “Харкiвобленерго” переведено Сiтченко Ларису Iванiвну.
19.10.2018 обрано Заступник голови Наглядової ради 

АТ  "Харкiвобленерго" 
(представник акцiонера юридичної 

особи)

Попов Дмитро Сергiйович - 0

Зміст інформації:
19.10.2018 Наглядовою радою АТ “Харкiвобленерго” (протокол № 16/2018) було прийнято рiшення обрати Заступником Голови Наглядової ради 
Товариства Попова Дмитра Сергiйовича. 
Попов Дмитро Сергiйович - представник акцiонера товариства, юридичної особи – Фонду державного майна України, що є власником 65% акцiй 
Товариства. Часткою у статутному капiталi АТ “Харкiвобленерго” не володiє. Строк, на який обирається Заступником Голови Наглядової ради 
Товариства – без визначення строку. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Непогашеної (незнятої) судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймав посади: 
- 02.07.2012 – 26.05.2015 – юрисконсульт, старший юрисконсульт ТОВ «Рейкарц Хотел Менеджмент», м. Київ;
- 02.06.2015 – 07.06.2016 – юрисконсульт ТзОВ «Сiтiбудсервiс», м. Київ;
- 29.09.2016 – 06.08.2017 – головний спецiалiст Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння державними пiдприємствами та 
корпоративними правами держави Фонду державного майна України; 
- 07.08.2017 – 26.11.2017 – головний спецiалiст Управлiння iнвестицiйної дiяльностi та державних пiдприємств Департаменту управлiння державними 
пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України; 
- 27.11.2017 – 10.12.2017 - заступник директора Департаменту – начальник Управлiння iнвестицiйної дiяльностi та державних пiдприємств 
Департаменту управлiння державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України; 
- 11.12.2017 - по цей час заступник директора Департаменту – начальник Управлiння корпоративних прав держави Департаменту управлiння 
державними пiдприємствами та корпоративними правами держави Фонду державного майна України. 
Попова Дмитра Сергiйовича Заступником Голови Наглядової ради товариства обрано замiсть Заступника Голови Наглядової ради товариства 
Лепявко Iрини Миколаївни (лист Фонду державного майна України вiд 02.10.2018 № 10-17-20271 (вх. вiд 03.10.2018 № 2143 е/п), акцiонера, який 
володiє часткою у розмiрi 65,00 % у статутному капiталi товариства, про замiну члена наглядової ради АТ “Харкiвобленерго” вiдповiдно до Наказу 
ФДМУ вiд 02.10.2018 № 1268).
Лепявко Iрину Миколаївну - представника акцiонера - Держава Україна в особi Фонду державного майна України замiнено у складi наглядової ради 
акцiонерного товариства «Харкiвобленерго» на представника акцiонера - Держава Україна в особi Фонду державного майна України у складi 
наглядової ради акцiонерного товариства «Харкiвобленерго» - Попова Дмитра Сергiйовича заступника директора Департаменту управлiння 
державними пiдприємствами та корпоративними правами держави – начальника Управлiння корпоративних прав держави Фонду державного майна 
України.
19.10.2018 припинено повноваження Секретар Дирекцiї 

(член Дирекцiї) 
АТ  "Харкiвобленерго"

Бардась Андрiй Анатолiйович - 0

Зміст інформації:
Вiдповiдно до протоколу засiдання Наглядової ради АТ “Харкiвобленерго” вiд 19.10.2018 (№ 16/2018) у зв`язку з порушенням умов контракту припинено 
повноваження члена дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” (секретар дирекцiї) Бардася Андрiя Анатолiйовича.
Бардась Андрiй Анатолiйович часткою у статутному капiталi емiтента не володiє. Членом дирекцiї АТ «Харкiвобенерго» перебував з 14.06.2018, 
секретарем дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” з 15.06.2018. Згоди на розкриття паспортних даних не надав. Даних щодо непогашеної (незнятої) судимостi за 
корисливi та посадовi злочини немає. 
Змiни вiдбулися згiдно з рiшенням дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” вiд 19.10.2018 (протокол № 27) вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 19.10.2018 
(протокол № 16/2018). 
Замiсть секретаря дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Бардася Андрiя Анатолiйовича протокольним рiшенням дирекцiї вiд 19.10.2018 №27 секретарем 
дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” призначено члена дирекцiї Сiтченко Ларису Iванiвну.
19.10.2018 призначено Секретар Дирекцiїї 

(член Дирекцiї, головний бухгалтер) 
АТ “Харкiвобленерго”

Сiтченко Лариса Iванiвна - 0

Зміст інформації:
Згiдно з рiшенням дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” вiд 19.10.2018 (протокол № 27) вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 19.10.2018 (протокол 
№ 16/2018) секретарем дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” призначено члена дирекцiї Сiтченко Ларису Iванiвну.
Сiтченко Лариса Iванiвна - секретар дирекцiї (член дирекцiї АТ “Харкiвобленерго”, головний бухгалтер). Часткою у статутному капiталi емiтента не 
володiє. Секретарем дирекцiї призначена без визначення термiну. Згоди на розкриття паспортних даних не надала. Даних щодо непогашеної (незнятої) 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Протягом останнiх п`яти рокiв обiймала посаду заступника головного бухгалтера з облiку витрат та 
розрахункiв Акцiонерного товариства "Харкiвобленерго".
Змiни вiдбулися згiдно з рiшенням дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” вiд 19.10.2018 (протокол № 27) вiдповiдно до рiшення Наглядової ради вiд 19.10.2018 
(протокол № 16/2018).
Секретарем дирекцiї АТ “Харкiвобленерго” Сiтченко Ларису Iванiвну призначено замiсть Бардася Андрiя Анатолiйовича.
Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із 
законодавством.
В.о. генерального директора В.В. Скопенко
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приватне аКцІонерне товариСтво 
«КиЇвСтар»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

І. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство «Київ-

стар»
2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 21673832
3. Місцезнаходження: 03113, м. Київ, вул.Дегтярівська, буд. 53
4. Міжміський код, телефон та факс: (044) 2090070; (044) 23222184
5. Електронна поштова адреса: info@kyivstar.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: https://kyivstar.ua/ru/about/about/
partners/issuers

7. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 1 розділу III або 
інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухо-
містю відповідно до вимог глави 2 розділу III Положення про розкриття ін-
формації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національ-
ної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2826 від 03.12.2013 р.: 
зміна складу посадових осіб емітента.

ІІ. текст повідомлення
відомості про зміну складу посадових осіб емітента

1. Рішення про припинення повноважень п. Петра Анатолійовича Чер-
нишова у якості Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар» прийнято 
Наглядовою Радою ПрАТ «Київстар» 11.07.2018 року. Рішення про припи-
нення повноважень (звільнення з посади) посадової особи в якості Прези-
дента (Голови правління) прийнято у порядку, передбаченому Статутом 
ПрАТ «Київстар», на підставі досягнутої взаємної згоди між акціонерами 
ПрАТ «Київстар» та п.Чернишовим щодо порядку умов виконання ним пов-
новажень Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар» та у зв’язку з 
закінченням строку дії Трудового контракту від 14.07.2017 року, укладеного 
між Товариством та п.Чернишовим. Згідно з зазначеним вище рішенням 
Наглядової Ради припинення повноважень п.Чернишова в якості Прези-
дента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар» дійсне з 13.07.2018 року. Зміни 
у персональному складі Правління ПрАТ «Київстар» пов’язані з припинен-
ням повноважень п. Петра Анатолійовича Чернишова у якості Президента 
(Голови Правління) ПрАТ «Київстар» з 13.07.2018 року, на підставі рішен-
ня, прийнятого Наглядовою Радою ПрАТ «Київстар» 11.07.2018 року.

Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова 
особа: 0%. 

Розмір пакета акцій емітента, якою володіє посадова особа: 0 грн.
Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не-

має. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Президента (Голови 

Правління) ПрАТ «Київстар»: з 14.07.2017 року по 13.07.2018 року.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
2. Рішення про призначення п. Петра Анатолійовича Чернишова на по-

саду Президента ПрАТ «Київстар» (Голови Правління ПрАТ «Київстар») 
прийнято Наглядовою Радою ПрАТ «Київстар» 11.07.2018 року. Згідно з за-
значеним вище рішенням Наглядової Ради повноваження п. Петра Анато-
лійовича Чернишова в якості Президента ПрАТ «Київстар» (Голови Прав-
ління ПрАТ «Київстар») є дійсними з 14.07.2018 року по 20.07.2018 року. 
Зміни у персональному складі Правління ПрАТ «Київстар» пов’язані з при-
значенням п. Петра Анатолійовича Чернишова у якості Президента (Голо-
ви Правління) ПрАТ «Київстар» з 14.07.2018 року по 20.07.2018 року, на 
підставі рішення, прийнятого Наглядовою Радою ПрАТ «Київстар» 
11.07.2018 року.

Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова 
особа: 0%. 

Розмір пакета акцій емітента, якою володіє посадова особа: 0 грн.
Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не-

має. 
Строк, на який призначено особу: з 14.07.2018 року по 20.07.2018 року. 

Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з 
14.07.2017 року по з 13.07.2018 року п. Чернишов перебував на посаді 
Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар»; з 22.08.2015 року по 
12.07.2017 року п. Чернишов перебував на посаді Президента (Голови 
Правління) ПрАТ «Київстар»; з 25.06.2014 р. по 21.08.2015 року п. Черни-
шов обіймав посаду Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар», з 
01.05.2006 р. по 14.02.2014 р. п. Чернишов обіймав посаду генерального 
директора ПАТ «КАРЛСБЕРГ УКРАЇНА», а з 01.10.2012 р. по 14.02.2014 р. – 
також посаду віце-президента Східної Європи Carlsberg Group.

Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
3. Рішення про припинення повноважень п. Петра Анатолійовича Чер-

нишова у якості Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар» прийнято 
Наглядовою Радою ПрАТ «Київстар» 11.07.2018 року. Рішення про припи-
нення повноважень (звільнення з посади) посадової особи в якості Прези-
дента (Голови правління) прийнято у порядку, передбаченому Статутом 
ПрАТ «Київстар», на підставі досягнутої взаємної згоди між акціонерами 
ПрАТ «Київстар» та п.Чернишовим щодо порядку умов виконання ним пов-
новажень Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар». Згідно з зазна-
ченим вище рішенням Наглядової Ради припинення повноважень п.Черни-
шова в якості Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар» дійсне з 
20.07.2018 року. Зміни у персональному складі Правління ПрАТ «Київстар» 
пов’язані з припиненням повноважень п. Петра Анатолійовича Чернишова 
у якості Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар» з 20.07.2018 року, 
на підставі рішення, прийнятого Наглядовою Радою ПрАТ «Київстар» 
11.07.2018 року.

Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова 
особа: 0%. 

Розмір пакета акцій емітента, якою володіє посадова особа: 0 грн.
Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не-

має. 
Строк, протягом якого особа перебувала на посаді Президента (Голови 

Правління) ПрАТ «Київстар»: з 14.07.2018 року по 20.07.2018 року.
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.
4. Рішення про призначення п. Олександра Валерійовича Комарова на 

посаду Президента ПрАТ «Київстар» (Голови Правління ПрАТ «Київстар») 
прийнято Наглядовою Радою ПрАТ «Київстар» 11.07.2018 року. Згідно з за-
значеним вище рішенням Наглядової Ради повноваження п. Олександра 
Валерійовича Комарова в якості Президента ПрАТ «Київстар» (Голови 
Правління ПрАТ «Київстар») є дійсними з 21.07.2018 року по 21.01.2019 
року. Зміни у персональному складі Правління ПрАТ «Київстар» пов’язані з 
припиненням повноважень п. Петра Анатолійовича Чернишова у якості 
Президента (Голови Правління) ПрАТ «Київстар» з 20.07.2018 року, на під-
ставі рішення, прийнятого Наглядовою Радою ПрАТ «Київстар» 11.07.2018 
року.

Розмір частки в статутному капіталі емітента, якою володіє посадова 
особа: 0%. 

Наявність непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини: не-
має. 

Строк, на який призначено особу: з 21.07.2018 року по 21.01.2019 року. 
Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п’яти років: з січня 

2016 року і по теперішній час - п. Комаров працює Головним виконавчим 
директором ТОВ «Кар-Тел» (м. Астана, Казахстан); з вересня 2013 року по 
грудень 2015 року п. Комаров працював Головним комерційним директо-
ром в ТОВ «Кар-Тел» (м. Астана, Казахстан); з 1 серпня 2013 року по 
31 серпня 2013 року - комерційним директором в ТОВ «Кар-Тел» (м. Аста-
на, Казахстан).

Розмір пакета акцій емітента, які належать особі: 0 акцій. 
Фізична особа не надала згоду на розкриття паспортних даних.

ІІІ. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. президент   о.в.Комаров
 (підпис) 
 М.П.  22 жовтня 2018 року
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
I. Загальні відомості

Повне найменування емітента - ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИ-
СТВО «IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС»; Код за ЄДРПОУ – 01860124; Місце-
знаходження - 68000, м. Чорноморськ, вул. Промислова, 7; Міжміський 
код, телефон та факс - 0486861500 04868; Електронна поштова адре-
са  - ao@ivt.il.od.ua; Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом для розкриття інформації - www.ivt.il.od.ua; 
7. Вид особливої інформації - Відомості про набуття прямо або опосе-
редковано особою (особами, що діють спільно) з урахуванням кількості 
акцій, які належать їй та її афілійованим особам, контрольного пакета 
акцій; значного контрольного пакета акцій; домінуючого контрольного 
пакета акцій.

II. текст повідомлення
23.10.2018 року ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 

«IЛЛIЧIВСЬКЗОВНIШТРАНС» (далi - Товариство) вiд акцiонера МIЛЬМАНА 
АНДРIЯ ЄВГЕНОВИЧА, який є уповноваженою особою осiб, що дiють 
спiльно, було отримано повiдомлення вiдповiдно до ст. 65-2 Закону 
України «Про акцiонернi товариства», вiдповiдно до якого зазначенi осо-
би набули права власностi на домiнуючий контрольний пакет акцiй това-
риства. Дата набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства, 
що є датою укладення договору про спiльну дiяльнiсть — 23.10.2018 р. 

Найвища цiна придбання акцiй протягом 12 мiсяцiв, що передують дню 
набуття такого пакета акцiй включно з днем набуття, за якою особи, що 
дiють спiльно придбавали акцiї: 32,50 грн. Кiлькiсть акцiй товариства та 
розмiр частки яка належала особам, що дiють спiльно в загальнiй кiлькостi 
акцiй до набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй товариства:  
1. Янд Салман (громадянин Австрiї) - 259 738 шт. акцiй, що становить 
49,94001% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства; 2. Мiльман Андрiй 
Євгенович (громадянин України) – 230 924 шт. акцiй, що становить 
44,39992% вiд загальної кiлькостi акцiй Товариства. В табличцi у полi 
«Розмiр частки акцiонера (власника) до змiни (у вiдсотках до статутного 
капiталу)» зазначено значення саме цiєї особи, що є уповноваженою осо-
бою осiб, що дiють спiльно; 3. Скарженець Павло Олександрович (грома-
дянин України) – 7 009 шт. акцiй, що становить 1,34763% вiд загальної 
кiлькостi акцiй Товариства. Внаслiдок укладення Договору про спiльнi дiї 
сторони договору набули домiнуючий контрольний пакет акцiй товари-
ства у розмiрi 497 671 акцiй, що складає 95,68756% статутного капiталу 
товариства. Iнформацiя про кiлькiсть акцiй Товариства та розмiр частки, 
якi належали особам, що дiють спiльно, в загальнiй кiлькостi голососую-
чих акцiй до та пiсля набуття домiнуючого контрольного пакета акцiй то-
вариства вiдповiдно до отриманого повiдомлення вiдсутня. 

Підпис. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, 
що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но з законодавством. Генеральний директор Скарженець п.о.

М.П.     23.10.2018р.

приватне аКцIонерне товариСтво «IллIЧIвСьКЗовнIШтранС»

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО 
"АТ "СВIТАНОК"

2. Код за ЄДРПОУ 03062220
3. Місцезнаходження 01004, м. Київ, Л. Толстого, буд. 6
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 2352349 044 2346188

5. Електронна поштова 
адреса

svitanokofice@ukr.net

6. Адреса сторінки 
в мережі Інтернет, яка 
додатково використовується 
емітентом для розкриття 
інформації

http://03062220.infosite.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових осіб 
емітента

II. текст повідомлення
У зв’язку iз прийнятим рiшенням про лiквiдацiю Товариства (протокол 

позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 2/2018 вiд 22.10.2018 року), 
прийнято рiшення про припинення повноважень з 23.10.2018 року Голови 
Наглядової ради Тищенко Олега Миколайовича, є представником акцiонера 
ТОВ «КУА «АРIВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», код за ЄДРПОУ: 39173497. 
Акцiонер володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 
98,47%. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На зазначенiй посадi 
перебував з 16.04.2018 року. Замiсть особи, повноваження якої були 
припиненi, жодної особи не обрано/ не призначено.

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб Товари-
ства – у зв’язку iз прийняттям рiшення про лiквiдацiю Товариства. 

У зв’язку iз прийнятим рiшенням про лiквiдацiю Товариства (протокол 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 2/2018 вiд 22.10.2018 року), 
прийнято рiшення про припинення повноважень з 23.10.2018 року Члена 
Наглядової ради Iгнатченко Владислава Станiславовича. Акцiонер володiє 
часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 0,7593%. Згода на роз-
криття паспортних даних не надана. Непогашеної судимостi за корисливi 
та посадовi злочини немає. На зазначенiй посадi перебував з 16.04.2018 
року. Замiсть особи, повноваження якої були припиненi, жодної особи не 
обрано/ не призначено.

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб Товари-
ства – у зв’язку iз прийняттям рiшення про лiквiдацiю Товариства. 

У зв’язку iз прийнятим рiшенням про лiквiдацiю Товариства (протокол 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 2/2018 вiд 22.10.2018 року), 
прийнято рiшення про припинення повноважень з 23.10.2018 року Члена 
Наглядової ради Рилової Наталiї Вiкторiвни, є представником акцiонера 
ТОВ «КУА «АРIВО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ», код за ЄДРПОУ: 39173497. 
Акцiонер володiє часткою в статутному капiталi Товариства в розмiрi 

98,47%. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На зазначенiй посадi 
перебувала з 16.04.2018 року. Замiсть особи, повноваження якої були 
припиненi, жодної особи не обрано/ не призначено.

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб Товари-
ства – у зв’язку iз прийняттям рiшення про лiквiдацiю Товариства. 

У зв’язку iз прийнятим рiшенням про лiквiдацiю Товариства (протокол 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 2/2018 вiд 22.10.2018 року), 
прийнято рiшення про припинення повноважень з 23.10.2018 року Дирек-
тора Чала Нелi Анатолiївни. Не володiє часткою в статутному капiталi 
емiтента. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. На зазначенiй посадi 
перебувала з 18.04.2018 року. Замiсть особи, повноваження якої були 
припиненi, жодної особи не обрано/ не призначено.

Обґрунтування змiн у персональному складi посадових осiб Товари-
ства – у зв’язку iз прийняттям рiшення про лiквiдацiю Товариства. 

У зв’язку iз прийнятим рiшенням про Лiквiдацiю Товариства (протокол 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 2/2018 вiд 22.10.2018 року), 
прийнято рiшення призначити з 24.10.2018 року Головою лiквiдацiйної 
комiсiї - Чала Нелю Анатолiївну. Часткою в статутному капiталi емiтента не 
володiє. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:оператор Iнформацiйно-
диспетчерська служба ПАТ «АТ «Свiтанок», бухгалтер, Член Правлiння, 
в.о. Голови Правлiння ПрАТ «АТ «Свiтанок», Директор ПрАТ «АТ 
«Свiтанок».

У зв’язку iз прийнятим рiшенням про Лiквiдацiю Товариства (протокол 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 2/2018 вiд 22.10.2018 року), 
прийнято рiшення призначити з 24.10.2018 року Членом лiквiдацiйної 
комiсiї - Пiнчук Наталiю Миколаївну. Часткою в статутному капiталi емiтента 
не володiє. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, якi обiймала 
ця особа протягом останнiх п’яти рокiв: бухгалтер.

У зв’язку iз прийнятим рiшенням про Лiквiдацiю Товариства (протокол 
позачергових загальних зборiв акцiонерiв № 2/2018 вiд 22.10.2018 року), 
прийнято рiшення призначити з 24.10.2018 року Членом лiквiдацiйної 
комiсiї - Гайворонську Олену Сергiївну. Часткою в статутному капiталi 
емiтента не володiє. Згода на розкриття паспортних даних не надана. Не-
погашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Iншi посади, 
якi обiймала ця особа протягом останнiх п’яти рокiв:спецiалiст по роботi з 
цiнними паперами та акцiонерного капiталу.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Найменування посади Чала Неля Анатолiївна 
Директор (підпис) (ініціали та прізвище  

керівника)
23.10.2018

(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво “ат “СвIтаноК”
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента аКцIонерне товариСтво 
"ХерСонСьКа тепло-
елеКтроцентраль"

2. Код за ЄДРПОУ 00131771
3. Місцезнаходження 73000, м.Херсон, Бериславське 

шосе,1
4. Міжміський код, телефон та факс 0552-36-61-59 0552-35-24-42
5. Електронна поштова адреса data@tec.ks.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

tec.ks.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадо-
вих осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 

АТ «Херсонська ТЕЦ», яка прийняла рiшення про змiну складу посадових 
осiб 07.09.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi Протоколу №10/2018 засiдання Наглядової ради АТ «Херсонська 
ТЕЦ», який було зареєстровано в Товариствi та ознайомлено Цицика 
Iгоря Iвановича пiд особистий пiдпис 22.10.2018 року. Посадова особа Ци-
цик Iгор Iванович (паспорт: серiя МО номер 578981 виданий 27.08.1998 р. 
Суворовським РВ УМВС України в Херсонськiй обл.), яка займала посаду 
Член дирекцiї, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному 
капiталi емiтента 0,002572%. Володiє пакетом акцiй емiтента у розмiрi 
765грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. 
Особа перебувала на посадi Члена дирекцiї (директора) АТ «Херсонська 
ТЕЦ» з 17.01.2017 року.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
АТ «Херсонська ТЕЦ», яка прийняла рiшення про змiну складу посадових 
осiб 07.09.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi Протоколу №10/2018 засiдання Наглядової ради АТ «Херсонська 
ТЕЦ», який було зареєстровано в Товариствi та ознайомлено Чебакова 
Олександра Михайловича пiд особистий пiдпис 22.10.2018 року. Посадо-
ва особа Чебаков Олександр Михайлович (паспорт: серiя ВА номер 
448748 виданий 15.07.1996 р. Краматорським МВ УМВС України в 
Донецькiй обл.), яка займала посаду Член дирекцiї, припинила повнова-
ження. Володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє паке-
том акцiй емiтента у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає. Особа перебувала на посадi Члена дирекцiї (ди-
ректора) АТ «Херсонська ТЕЦ» з 17.01.2017 року.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
АТ «Херсонська ТЕЦ», яка прийняла рiшення про змiну складу посадових 
осiб 07.09.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi Протоколу №10/2018 засiдання Наглядової ради АТ «Херсонська 
ТЕЦ», який було зареєстровано в Товариствi та ознайомлено Рубана 
Юрiя Вiталiйовича пiд особистий пiдпис 22.10.2018 року. Посадова особа 
Рубан Юрiй Вiталiйович (паспорт: серiя НЕ номер 152585 виданий 
05.06.2002 р. Приднiпровським РВ УМВС України в Черкаськiй обл.), яка 
займала посаду Член дирекцiї, припинила повноваження. Володiє част-
кою в статутному капiталi емiтента 0,002572%. Володiє пакетом акцiй 
емiтента у розмiрi 765грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi 
злочини немає. Особа перебувала на посадi Члена дирекцiї (директора) 
АТ «Херсонська ТЕЦ» з 17.01.2017 року.

Рiшення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою 
АТ «Херсонська ТЕЦ», яка прийняла рiшення про змiну складу посадових 
осiб 07.09.2018 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на 
пiдставi Протоколу №10/2018 засiдання Наглядової ради АТ «Херсонська 
ТЕЦ», який було зареєстровано в Товариствi та ознайомлено Чпольщу 
Наталiю Юрiївну пiд особистий пiдпис 22.10.2018 року. Посадова особа 
Польща Наталiя Юрiївна (паспорт: серiя МР номер 027222 виданий 
16.01.2003 р. Днiпровським ВМ ХМВ УМВС України в Херсонськiй обл.), 
яка займала посаду Член дирекцiї, припинила повноваження. Володiє 
часткою в статутному капiталi емiтента 0%. Володiє пакетом акцiй емiтента 
у розмiрi 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини 
немає. Особа перебувала на посадi Члена дирекцiї (директора)  
АТ «Херсонська ТЕЦ» з 17.01.2017 року.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Найменування посади Судак Вiктор Iванович
Тимчасово виконуючий обов’язки 
Генерального директора

(підпис) (ініціали та прізвище 
керівника)
23.10.2018

(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації 
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво 
"ат "СвIтаноК"

2. Код за ЄДРПОУ 03062220
3. Місцезнаходження 01004, м. Київ, Л. Толстого, буд. 6
4. Міжміський код, телефон 
та факс

044 2352349 044 2346188

5. Електронна поштова 
адреса

svitanokofice@ukr.net

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://03062220.infosite.com.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента 
шляхом ліквідації за рішенням вищого 
органу емітента

II. текст повідомлення
Згiдно прийнятого рiшення на позачергових загальних зборах 

акцiонерiв якi вiдбулися 22.10.2018р. (Протокол № 2/2018 вiд 22.10.2018р.) 
було прийняте рiшення про припинення дiяльностi Товариства шляхом 
лiквiдацiї у добровiльному порядку без правонаступництва, вiдповiдно до 
вимог чинного законодавства України. 

Дане рiшення прийнято у зв’язку з вiдсутностi у Товариства подальших 
перспектив здiйснювати прибуткову господарську дiяльность. 

За прийняття рiшення про припинення Товариства як юридичної особи 
шляхом його лiквiдацiї проголосувало 5 091 118 голосуючих акцiй, що ста-
новить 99,23 % голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися для участi в За-
гальних зборах акцiонерiв.

Проти прийняття рiшення про припинення Товариства 0% голосiв 
акцiонерiв.

У зв’язку з прийняттям рiшення про припинення ПрАТ «АТ «СВIТАНОК» 
шляхом його лiквiдацiї, кредитори у двомiсячний строк з дня оприлюднен-
ня повiдомлення про рiшення щодо припинення Товариства, можуть зая-
вити свої вимоги до Товариства. 

За даними рiчної звiтностi (2017 р) , пiдтвердженої аудиторським ви-
сновком вiд 10.04.2018року :

щодо кредиторiв або iх вiдсутнiсть - кредитор ПрАТ «Старий Хреща-
тик» - 783250 грн.

вартiсть чистих активiв - 2610300 грн.
сума зобов язань - 933900грн. 
розмiр власного капiталу- 2610300 грн. 
Достатнiсть активiв емiтента для розрахунку за його зобов’язаннями, 

сума, яка може залишитися пiсля задоволення вимог кредиторiв i 
розподiлятиметься мiж акцiонерами -202000 гр.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Найменування посади Чала Неля Анатолiївна 
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

23.10.2018
(дата)

ТЕЛЕФОНИ РЕДАКЦІЇ: (044) 5864394, 
(044) 4983816, (044) 4983815
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повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І.Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: Публiчне 

акцiонерне товариство «Шполянське автотранспортне пiдприємство 
17150», 2.Код за ЄДРПОУ: 03119380, 3.Місцезнаходження: 20600, Чер-
каська обл, м.Шпола, вул.Таранця,20 4.Міжміський код, телефон та факс: 
(04741) 5-25-06 -, 5.Електронна поштова адреса: 03119380@at24.com.ua 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://shpolyanskeatp.at24.com.ua/, 

7. Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на 
вчинення значних правочинів ІІ.Текст повідомлення: Загальними зборами 
акцiонерiв (протокол № 1/2018 вiд 23.10.2018р., прийняте рiшення про на-
дання попередньої згоди на укладання Товариством значних правочинiв, 
предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштiв 
(кредитiв/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантiй, акредитивiв 
та/або одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг; передача 
майна (майнових прав) Товариства в заставу/iпотеку та/або укладання 
iнших договорiв забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору по-
руки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третiх осiб; 
договорiв купiвлi-продажу майна (в тому числi нерухомого майна), 
вiдступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лiзингу; 
договорiв поставки, дилерських договорiв, купiвлi-продажу, агентських 
договорiв, експортних та iмпортних договорiв, надання послуг Товари-
ством. Вартiсть активiв емiтента 4 114 тис.грн. Гранична сукупна вартiсть 
значних правочинiв 30 000 тис.грн. Спiввiдношення 729,22% Загальна 
кiлькiсть голосуючих акцiй: 718 182. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що 
зареєстрованi для участi в загальних зборах: 717 516. Кiлькiсть голосуючих 
акцiй, що проголосували «за» прийняття рiшення: 717 516. Кiлькiсть голо-
суючих акцiй, що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0. Додатковi 
критерiї для вiднесення правочину до значного, що не передбаченi законо-
давством, Статутом Товариства не визначенi. 3.Підпис: Особа, зазначена 
нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідом-
ленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством: 
Директор Сушко В.В.

повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента
І.Загальні відомості 1.Повне найменування емітента: Публiчне 

акцiонерне товариство «Шполянське автотранспортне пiдприємство 
17150», 2.Код за ЄДРПОУ: 03119380, 3.Місцезнаходження: 20600, Чер-
каська обл, м.Шпола, вул.Таранця,20 4.Міжміський код, телефон та факс: 
(04741) 5-25-06 -, 5.Електронна поштова адреса: 03119380@at24.com.ua 
6.Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емі-
тентом для розкриття інформації: http://shpolyanskeatp.at24.com.ua/, 7. Ві-
домості про зміну складу посадових осіб емітента ІІ.Текст повідомлення: 

Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв Товариства у зв’язку зi 
змiною типу Товариства з публiчного на приватне, прийняттям Статуту То-
вариства в новiй редакцiї, закiнченням термiну повноважень членiв Нагля-
дової ради та обранням директора Товариства (протокол № 1/2018 вiд 
23.10.2018р.,) вiдбулися наступнi змiни у складi посадових осiб Товари-
ства: 

Припиненi повноваження: Голова наглядової ради – Запорожець Борис 
Григорович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспорт-
них даних не отримано, не володiє часткою в статутному капiталi. Перебу-
вав на посадi з 30.06.2017р., по 23.10.2018р. Непогашеної судимостi за 
корисливi та посадовi злочини не має. Член наглядової ради – Сайкiвський 
Вiктор Володимирович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї 

щодо паспортних даних не отримано, не володiє часткою в статутному 
капiталi. Перебував на посадi з 30.06.2017р., по 23.10.2018р. Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Член наглядової ради– 
Шпиця Григорiй Васильович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї 
щодо паспортних даних не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 
0,05 % (166,50 грн.). Перебував на посадi з 30.06.2017р., по 23.10.2018р. 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

Обрано: Член наглядової ради – Запорожець Борис Григорович, згоди 
посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отри-
мано, не володiє часткою в статутному капiталi, представник акцiонера 
Сушка Вiктора Вiкторовича, володiє часткою в статутному капiталi 57,28 % 
(178712,50 грн.). Попередньо займав посади: головний iнженер ПАТ «Шпо-
лянське АТП-17150», голова Наглядової ради ПАТ «Шполянське АТП-
17150», т.в.о. директора ПАТ «Шполянське АТП-17150».Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано повторно 
термiном на 3 роки. Член наглядової ради – Сайкiвський Вiктор Володими-
рович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних 
даних не отримано, не володiє часткою в статутному капiталi, представник 
акцiонера Сушка Вiктора Вiкторовича, володiє часткою в статутному 
капiталi 57,28 % (178712,50 грн.). Попередньо займав посади: водiй ПП 
Сушко В.В., за сумiсництвом –водiй ПАТ «Шполянське АТП-17150», голова 
Наглядової ради, член Наглядової ради ПАТ «Шполянське АТП-17150». 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано 
повторно термiном на 3 роки. Член наглядової ради – Шпиця Григорiй Васи-
льович, згоди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних да-
них не отримано, володiє часткою в статутному капiталi 0,05 % (166,50 грн.). 
Попередньо займав посади: водiй ПП Сушко В.В., член Наглядової ради 
ПАТ «Шполянське АТП-17150». Непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини не має. Обрано повторно термiном на 3 роки.

Припиненi повноваження: Директор – Сушко Вiктор Вiкторович згоди 
посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не 
отримано, володiє часткою в статутному капiталi товариства 57,28% 
(178712,50 грн.) Особа перебувала на посадi Директора з 30.06.2017р. 
по 23.10.2018р. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та 
посадовi злочини немає.

Обрано Директор Товариства – Сушко Вiктор Вiкторович, згоди посадо-
вої особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не отримано, 
володiє часткою в статутному капiталi 57,28 % (178712,50 грн.). Попере-
дньо займав посади: директор та т.в.о. директора ПАТ «Шполянське АТП-
17150». Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. 
Обрано повторно термiном на 3 роки.

Згiдно рiшення Наглядової ради Товариства (протокол № б/н вiд 
23.10.2018р.)

обрано головою наглядової ради – Запорожець Борис Григорович, зго-
ди посадової особи на розкриття iнформацiї щодо паспортних даних не 
отримано, не володiє часткою в статутному капiталi, представник акцiонера 
Сушка Вiктора Вiкторовича, володiє часткою в статутному капiталi 57,28 % 
(178712,50 грн.). Попередньо займав посади: головний iнженер ПАТ «Шпо-
лянське АТП-17150», голова Наглядової ради ПАТ «Шполянське АТП-
17150», т.в.о. директора ПАТ «Шполянське АТП-17150».Непогашеної 
судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Обрано повторно 
термiном на 3 роки.

3.Підпис: Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформа-
ції, що міститься у повідом-ленні, та визнає, що вона несе відповідальність 
згідно із законодавством: Директор Сушко В.В.

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво 
«ШполянСьКе автотранСпортне пIдприємСтво 17150»

Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: приватне аКцIонерне 
товариСтво "лУцьКий Завод КомУнальноГо 
УСтатКУвання" 2. Код за ЄДРПОУ: 05495414 3. Місцезнаходження: 
43006, Волинська обл., мiсто Луцьк, провулок Макарова, будинок 5 4. Між-
міський код, телефон та факс: (0332)710260 (0332)710260 5. Електронна 
поштова адреса: lzku@emitents.net.ua 6. Адреса сторінки в мережі Інтер-
нет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: 
www.lzku.prat.ua 7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу 
посадових осіб емітента

II. текст повідомлення
Рiшенням Єдиного Акцiонера Приватного акцiонерного товариства 

«Луцький завод комунального устаткування» вiд 23.10.2018р. ухвалено 
змiни в персональному складi посадових осiб емiтента у зв’язку з прийнятим 
Акцiонером рiшення про припинення шляхом перетворення ПрАТ «Луцький 

завод комунального устаткування» у ТОВ «Луцький завод комунального 
устаткування», а саме: обрати комiсiю з припинення шляхом перетворення.

Головою комiсiї з припинення шляхом перетворення Товариства призна-
чити з 24 жовтня 2018 року Бебка Сергiя Михайловича (фiзична особа не 
надала згоди на розкриття паспортних даних), посади, якi особа обiймала 
протягом останнiх п’яти рокiв: Керiвник юридичного вiддiлу, Директор. Поса-
дова особа емiтента часткою у статутному капiталi Товариства не володiє, 
непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова 
особа призначена термiном до завершення процедури перетворення 
ПрАТ «Луцький завод комунального устаткування» у Товариство з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «Луцький завод комунального устаткування».

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Найменування посади Бебко С. М.
Голова комiсiї з припинення (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

23.10.2018
(дата)
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повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування 
емітента

приватне аКцIонерне 
товариСтво "лУцьКий 
Завод КомУнальноГо 
УСтатКУвання"

2. Код за ЄДРПОУ 05495414
3. Місцезнаходження 43006, Волинська обл., мiсто Луцьк, 

провулок Макарова, будинок 5
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(0332)710260 (0332)710260

5. Електронна поштова адреса lzku@emitents.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

www.lzku.prat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про припинення емітента шля-
хом злиття, приєднання, поділу, перетво-
рення або банкрутства за рішенням вищо-
го органу емітента або суду

II. текст повідомлення
23.10.2018р. Рiшенням Єдиного Акцiонера Приватного акцiонерного то-

вариства «Луцький завод комунального устаткування» прийнято Рiшення 
про припинення шляхом перетворення Приватного акцiонерного товари-
ства «Луцький завод комунального устаткування» (код за ЄДРПОУ 
05495414, з мiсцезнаходженням за адресою: 43006, Україна, Волинська об-
ласть, мiсто Луцьк, пров. Макарова, 5) у Товариство з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Луцький завод комунального устаткування» з 
мiсцезнаходженням за адресою: 43006, Україна, Волинська область, мiсто 
Луцьк, пров. Макарова, 5. 

Причини припинення Товариства шляхом перетворення у Товариство з 
обмеженою вiдповiдальнiстю пов’язанi з мiнiмiзацiєю витрат Товариства, 
пов’язаних з обслуговуванням такої органiзацiйно-правової форми, як при-
ватне акцiонерне товариство.

Розмiр статутного капiталу Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Луцький завод комунального устаткування » - правонаступника Приватного 
акцiонерного товариства «Луцький завод комунального устаткування» 
вiдповiдає розмiру статутного капiталу Приватного акцiонерного товариства 
«Луцький завод комунального устаткування» та дорiвнює 1000 000 грн.

Усi активи та забов'язання у повному обсязi переходять до товариства – 
правонаступника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Луцький за-
вод комунального устаткування». Акцiї Товариства конвертуються в частки 
товариства – правонаступника та розподiляється серед його учасникiв з 
коефiцiєнтом 1:1.

Внаслiдок перетворення всi права, обов’язки та майно Приватного 
акцiонерного товариства «Луцький завод комунального устаткування» пе-
реходять до юридичної особи – правонаступника Товариства з обмеженою 
вiдповiдальнiстю «Луцький завод комунального устаткування», а простi 
iменнi акцiї емiтента номiнальною вартiстю 0,05 грн. у загальнiй кiлькостi 

20 000 000 шт., що належать Єдиному акцiонеру на загальну суму розмiру 
статутного капiталу 1000 000 грн. 00 коп. конвертуються у частку єдиного 
учасника Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю. Обмiн акцiй Товари-
ства на частки в статутному капiталi товариства – правонаступника 
здiйснюється шляхом включення акцiонера Товариства до числа учасникiв 
товариства – правонаступника та зазначення, його, як учасника, в установ-
чому документi товариства – правонаступника.

Вартiсть частки учасника у статутному капiталi товариства – правонас-
тупника дорiвнює номiнальнiй вартостi акцiй Товариства (20 000 000 шт), 
якi належать акцiонеру, що складає 1 000 000 грн, 100% частки Статутного 
фонду товариства, що створюється шляхом перетворення.

Оцiнка та викуп акцiй здiйснюватись не будуть в зв’язку з тим, що акцiонером 
ПрАТ «Луцький завод комунального устаткування» є один акцiонер. З тих са-
мих пiдстав грошовi виплати акцiонерам проводитись не будуть. 

Заяви кредиторiв будуть прийматись протягом 2 (двох) мiсяцiв з дня 
оприлюднення повiдомлення про рiшення щодо припинення шляхом пере-
творення Товариства, за мiсцезнаходженням Товариства: 43006, Україна, 
Волинська область, мiсто Луцьк, пров. Макарова, 5.

Згiдно положень статтi 82 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
ПрАТ «Луцький завод комунального устаткування» протягом 30 днiв з дати 
прийняття рiшення про припинення Товариства шляхом перетворення, 
зобов'язане письмово повiдомити про це кредиторiв Товариства i розмiстити 
повiдомлення про ухвалене рiшення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй 
базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про 
ринок цiнних паперiв або через особу, яка провадить дiяльнiсть з оприлюд-
нення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку.

Вiдповiдно до ч. 2 ст. 82 Закону України «Про акцiонернi товариства» 
кредитор, вимоги якого до Товариства, не забезпеченi договорами застави 
чи поруки, протягом 20 днiв пiсля надiслання йому повiдомлення про при-
пинення (перетворення) товариства може звернутися з письмовою вимо-
гою про здiйснення на вибiр Товариства однiєї з таких дiй: 

- забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорiв за-
стави чи поруки, 

- дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредито-
ром та вiдшкодування збиткiв, якщо iнше не передбачено правочином мiж 
Товариством та кредитором.

У разi якщо кредитор не звернувся у строк, передбачений ч. 2 ст. 82 За-
кону України «Про акцiонернi товариства» до Товариства з письмовою ви-
могою, вважається, що вiн не вимагає вiд товариства вчинення додаткових 
дiй щодо зобов'язань перед ним. В такому разi, зобов’язання Товариства 
перед кредитором будуть переданi згiдно з передавальним актом 
пiдприємству-правонаступнику - ТОВ « Луцький завод комунального устат-
кування» - та будуть виконуватись останнiм згiдно умов передбачених в 
правочинi, що був укладений мiж таким кредитором та Товариством.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Найменування посади Бебко С. М.
Голова комiсiї з припинення (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

23.10.2018
(дата)

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування 
емітента

Приватне акцiонерне товариство 
Управлiння механiзованих робiт 
"Гiдроенергобуд"

2. Код за ЄДРПОУ 04679796
3. Місцезнаходження 55000, Миколаївська обл., Доманiвський 

р-н м. Южноукраїнськ, промислова зона
4. Міжміський код, телефон та 
факс

(05134) 5-59-54 (05134) 5-59-54

5. Електронна поштова адреса umr_geb@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково 
використовується емітентом 
для розкриття інформації

http://umr.pat.ua

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну акціонерів, яким 
належать голосуючі акції, розмір пакета 
яких стає більшим, меншим або рівним 
пороговому значенню пакета акцій

II. текст повідомлення
Дата отримання перелiку осiб вiд ПАТ НДУ: 22.10.2018 вхiдний номер 8; 

Найменування юридичної особи власника (власникiв) акцiй, яким належать 
голосуючi акцiї, розмiр пакета яких стає бiльшим, меншим або рiвним поро-
говому значенню пакета акцiй: ТОВ «Бранден» власника (власникiв) акцiй: 
867090; Дiя (набуття або вiдчуження) та яким чином (прямо або опосеред-
ковано) вона вiдбувалась: пряме вiдчудження; Розмiр частки власника акцiй 
в загальнiй кiлькостi голосуючих акцiй до вiдчудження права власностi на 
такий пакет акцiй :100 %; Розмiр частки власника (власникiв) акцiй в загальнiй 
кiлькостi голосуючих акцiй пiсля вiдсудження права власностi на такий пакет 
акцiй: 0%; Вiдомостi про осiб (прiзвище, iм’я, по батьковi фiзичної особи або 
найменування та iдентифiкацiйний код юридичної особи, вiдсоток прав голо-
су, якщо вiн дорiвнює або перевищує порогове значення), якi входять до лан-
цюга володiння корпоративними правами юридичної особи, через яких осо-
ба (особи, що дiють спiльно) здiйснює(ють) розпорядження акцiями: 
iнформацiя вiдсутня; Дата, в яку пороговi значення було досягнуто або  
перетнуто (за наявностi): iнформацiї немає.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Найменування посади Бабiн Олег Олександрович
Директор (підпис) (ініціали та прізвище керівника)

23.10.2018
(дата)

приватне аКцIонерне товариСтво УправлIння меХанIЗованиХ роБIт “ГIдроенерГоБУд”
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Шановний акціонере!
У зв’язку з внесенням змін та доповненням порядку денного Това-

риство з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами 
«IЗI ЛАЙФ» (код за ЄДРПОУ 35379813, місцезнаходження 03040 м. Київ 
пр-т 40-рiччя Жовтня, 92/1), що діє від власного імені в інтересах та за ра-
хунок активів Пайового венчурного iнвестицiйного фонду «ЗЕТА» 
недиверсифiкованого виду закритого типу (код за ЄДРІСІ 2331456) як 
акціо нер, який є власником більше 10 відсотків простих іменних акцій Пу-
блічного акціонерного товариства «Черкаський автобус» (далі - Акціонерне 
товариство), код за ЄДРПОУ 05390419, місцезнаходження: Україна, 18036, 
м. Черкаси, вул. Різдвяна, 292

повідомляє вас, що 08 листопада 2018 року о 12 год. 00 хв. відбу-
дуться позачергові Загальні збори акціонерів акціонерного товари-
ства за адресою місцезнаходження акціонерного товариства: Украї-
на, 18036, м. Черкаси, вул. різдвяна, 292, адмінбудівля акціонерного 
товариства, зал засідань.

реєстрація акціонерів та їх представників для участі у позачерго-
вих Загальних зборах акціонерів акціонерного товариства буде про-
водитися 08 листопада 2018 року з 10 год. 00 хв. до 11 год. 30 хв., за 
адресою та місцем проведення позачергових Загальних зборів акціо-
нерів акціонерного товариства: Україна, 18036, м. Черкаси, вул. різд-
вяна, 292, адмінбудівля акціонерного товариства, зал засідань.

право на участь у позачергових Загальних зборах акціонерів 
акціо нерного товариства мають особи, які будуть включені до пере-
ліку акціонерів акціонерного товариства, складеного за 3 (три) робо-
чих дні до дня проведення позачергових Загальних зборах акціоне-
рів, тобто на 24,00 год. 02 листопада 2018 року.

Станом на 24 вересня 2018 року (дата складення переліку акціонерів, 
яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів), за-
гальна кількість акцій Акціонерного Товариства складає – 81 482 250 штук 
простих іменних акцій. Станом на 24 вересня 2018 року (дата складення 
переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення За-
гальних зборів), загальна кількість голосуючих акцій Акціонерного Товари-
ства складає 81 229 482 штук простих іменних акцій.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО 
та проекти рішень з питань порядку денного :

1. Обрання Лiчильної комiсiї позачергових загальних зборiв Акціонерно-
го Товариства. 

Проект рішення:
Обрати Лічильну комісію позачергових загальних зборів Акціонерного 

Товариства із складу працівників депозитарної установи ТОВ «ІНВІНТУМ», 
з якою укладено Договір щодо виконання функцій лічильної комісії, у кіль-
кості 3-х осіб та затвердити її склад: 
1 Голова 

Лічильної комісії
Директор ТОВ «ІНВІНТУМ» Орловська Оксана 
Вікторівна

2 Член Лічильної 
комісії

Начальник відділу депозитарної діяльності депози-
тарної установи Вегера Олена Володимирівна

3 Член Лічильної 
комісії

Головний спеціаліст відділу депозитарної діяльності 
депозитарної установи Осіс Ірина Валентинівна

2. Обрання Голови та Секретаря позачергових загальних зборів Акціо-
нерного Товариства.

Проект рішення:
Обрати Головою позачергових загальних зборів Акціонерного Товари-

ства члена Наглядової ради Циганія Володимира Володимировича.
Обрати Секретарем позачергових загальних зборів Акціонерного Това-

риства Щербак Тетяну Василівну.
3. Викладення Статуту Акціонерного Товариства у новій редакції.
Проект рішення:
Викласти Статут Акціонерного Товариства у новій редакції у зв’язку з 

приведенням у відповідність до чинного законодавства та зміною регла-
менту діяльності Наглядової ради.

4. Дострокове припинення повноважень членiв Наглядової ради Акціо-
нерного Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження Наглядової ради Акціонерного Товариства у 

повному складі.
5. Обрання членiв Наглядової ради Акціонерного Товариства.
Проект рішення:
Обрати Наглядову раду Акціонерного Товариства у складі 5 осіб (ре-

зультати кумулятивного голосування).
6. Затвердження умов цивiльно-правових договорів з членами Наглядо-

вої ради Акціонерного Товариства. Обрання особи, яка уповноважується 
на підписання цивiльно-правових договорiв з членами Наглядової ради Ак-
ціонерного Товариства.

Проект рішення:
Затвердити умови цивільно-правових договорів, що укладатимуться з 

членами Наглядової ради Акціонерного Товариства. Встановити, що члени 
Наглядової ради Акціонерного Товариства здійснюють свої повноваження 

на безоплатній основі. Надати Голові правління Акціонерного Товариства 
повноваження на підписання цивільно-правових договорів, які укладати-
муться з членами Наглядової ради Акціонерного Товариства.

7. Затвердження Положення Про Наглядову раду.
Проект рішення: 
Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «Черкаський автобус».
8. Приведення внутрішніх положень Товариства у відповідність до чин-

ного законодавства.
Проект рішення:
Уповноважити Наглядову раду розробити проекти всіх внутрішніх по-

ложень Товариства та надати їх на затвердження наступним загальним 
зборам.

9. Дострокове припинення повноважень членiв Ревізійної комісії Акціо-
нерного Товариства.

Проект рішення:
Припинити повноваження Ревізійної комісії Акціонерного Товариства у 

повному складі.
10. Обрання членiв Ревізійної комісії Акціонерного Товариства.
Проект рішення:
Обрати Ревізійну комісію Акціонерного Товариства у складі 3 осіб (ре-

зультати кумулятивного голосування).
Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до 

проекту порядку денного, розміщується на web-сайті Акціонерного Товари-
ства за адресою: www.bus.ck.ua. 

Для реєстрації для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів 
Акціонерного товариства акціонерам необхідно мати при собі паспорт, або 
інший документ, що ідентифікує особу акціонера, представникам акціоне-
рів – паспорт або інший документ, що ідентифікує особу представника ак-
ціонера, а також довіреність на право представляти інтереси акціонерів на 
позачергових Загальних зборах, оформлену згідно вимог чинного законо-
давства України. Представникам акціонерів – юридичних осб, які діють від 
їх імені без довіреності, додатково до документів, що ідентифікують особу 
представника акціонера необхідно мати, належним чином оформлені до-
кументи, що підтверджують їх повноваження. 

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може міс-
тити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного за-
гальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно 
проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник пови-
нен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо 
довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі 
питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до 
дати проведення загальних зборів акціонери Акціонерного Товариства та їх 
уповноважені представники можуть ознайомитися з документами, необхід-
ними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових За-
гальних зборів акціонерів Акціонерного Товариства, за адресою: м. Черка-
си, вул. Небесної Сотні, 33, каб.24, у робочі дні з 10:00 години до 
16:00 години, відповідальна особа – Тринога Олена Василівна, тел. (0472) 
33-98-76, та за адресою Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю 
«Компанiя з управлiння активами «IЗI ЛАЙФ» (код за ЄДРПОУ 35379813): 
03040 м. Київ пр-т 40-рiччя Жовтня, 92/1, у вівторок та четвер з 14 год. 
00 хв. до 16 год. 00 хв., відповідальна особа – Генеральний директор 
В.М.Соколова-Білоус, тел. (044) 364-69-41.

В день проведення позачергових загальних зборів акціонерів Акціонер-
ного Товариства ознайомитись з документами можливо у місці проведення 
позачергових Загальних зборів Акціонерного товариства з 10 год. 00 хв. до 
11 год. 30 хв. 

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених 
до проекту порядку денного загальних зборів Акціонерного Товариства, а 
також щодо нових кандидатів до складу органів Акціонерного Товариства, 
кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення за-
гальних зборів Акціонерного Товариства, а щодо кандидатів до складу ор-
ганів Акціонерного Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати прове-
дення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до 
проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих 
питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради Акціонерного 
Товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований канди-
дат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропо-
нується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Акціонерного То-
вариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (наймену-
вання) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту 
пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості та типу акцій, 
що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів 
Акціонерного Товариства. Пропозиції надсилаються листом на адресу Това-
риства з обмеженою вiдповiдальнiстю «Компанiя з управлiння активами «IЗI 
ЛАЙФ» (код за ЄДРПОУ 35379813): 03040 м. Київ пр-т 40-рiччя Жовтня, 92/1. 

тов «КУа «IЗI лайф»

товариСтво З оБмеЖеноЮ вIдповIдальнIСтЮ «КомпанIя З УправлIння аКтивами «IЗI лайф»
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИДНIПРОВСЬ-
КА АГРАРНА ГРУПА"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35448153
3. Місцезнаходження: 49044, Днiпро, Шевченка, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0567162471 0567162471
5. Електронна поштова адреса: paggroup@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРИДНIПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА", оформленого рiшенням акцiоне-
ра № 2 вiд 22 жовтня 2018 року, звiльнено Калiнiна Євгена Миколайови-
ча (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 3028511752,
паспорт 001152151, виданий 01.11.2017р, орган, що видав 1237, зареєс-
трований: Україна, Днiпропетровська область, м. Павлоград, вул. Верста-
тобудiвникiв, буд. 4, кв. 75) з посади Генерального директора Приватного
акцiонерного товариства «ПРИДНIПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА», за його
згодою, з 22.10.2018 року. Особа володiє часткою в статутному капiталi
емiтента у розмiрi 100%. Особа не має судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ди-
ректор ПП "Регiон Сiльгоспресурс", директор ТОВ "СНЕК-ТРЕЙДIНГ", Ге-
неральний директор ПрАТ "ПРИДНIПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА".

Рiшенням акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРИДНIПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА", оформленого рiшенням акцiоне-
ра № 2 вiд 22 жовтня 2018 року, призначено Моторного Олександра Пав-
ловича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв
3268910377, паспорт АО 058035, виданий Кiровським РВ ДМУ ГУМВС у
Днiпропетровськiй областi, 08.06.2012р., зареєстрований: Київська об-
ласть, м. Iрпiнь, вул. Тургенiвська, буд. 10, кв.135) на посаду Генерально-
го директора Приватного акцiонерного товариства «ПРИДНIПРОВСЬКА
АГРАРНА ГРУПА», за його згодою, з 23.10.2018 року. Особа володiє час-
ткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0%. Особа не має судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ «ГРИФОН ЛТД», директор ТОВ «ЗО-
ЛОТИЙ КОРОВАЙ».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади
Генеральний директор Калiнiн Євген Миколайович

22.10.2018

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпо-
течні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента приватне аКцIонерне то-
вариСтво "нIЖинСьКий 
м’яСоКомБIнат"

2. Ідентифікаційний код юридич-
ної особи

00444375

3. Місцезнаходження 16600, Чернiгiвська обл., мiсто Нiжин, 
ВУЛИЦЯ КОСМОНАВТIВ, будинок 25

4. Міжміський код, телефон та факс 380671409978 380671409978
5. Електронна поштова адреса KochkalovA@ulf.com.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, 
яка додатково використовується 
емітентом для розкриття інформації

http://meat-nizhyn.com.ua/

7. Вид особливої інформації Відомості про зміну складу посадових 
осіб емітента

II. текст повідомлення
Вiдповiдно до наказу Директора ПрАТ «НIЖИНСЬКИЙ 

М’ЯСОКОМБIНАТ» №4-К вiд 24.10.2018 року, прийнято рiшення звiльнити 
з 25.10.2018 року з посади Головного бухгалтера Козловського Юрiя Пи-
липовича, згiдно ст.38 КЗпП України, за власним бажанням, на пiдставi 
заяви Козловського Ю.П. вiд 10 жовтня 2018 р. Згоди на оприлюдення 
паспортних даних особа не надала. Акцiями Товариства не володiє. Непо-
гашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. На посадi 
Головного бухгалтера перебував з 26.03.2018р. Замiсть звiльненої особи 
на посаду Головного бухгалтера ПрАТ «НIЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБIНАТ» 
нiкого не призначено.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством. 

2. Найменування посади ЖУРКО НЕЛЯ МИКОЛАЇВНА
Директор (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
24.10.2018

(дата)

прат «поКровСьКий Завод теХнолоГIЧноГо 
оБладнання»(код ЄДРПОУ 01234964)

повідомляє, що в бюлетені «Відомості НКЦПФР», №202 (2955) від 
23.10.18 р.була допущена технічна помилка.

У четвертому абзаці повідомлення щодо Коржак Олени Миколаївни за-
мість «звільнено» читати «обрано», замість «0,82472%» читати 
«0,0248%»

Голова правління  нелюб о.я.

повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про 
іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) 

емітента
(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Акцiонерне товариство 

"Укргазвидобування"
2. Код за ЄДРПОУ 30019775
3. Місцезнаходження 04053 Київ вул.Кудрявська, 26/28
4. Міжміський код, телефон та 
факс

044 461 29 51, 461 29 51

5. Електронна поштова 
адреса

olena.kupetska@ugv.com.ua

6. Адреса сторінки в мережі 
Інтернет, яка додатково викорис-
товується емітентом для 
розкриття інформації

www.ugv.com.ua

7. Вид особливої інформації відомості про прийняття рішення 
про надання згоди на вчинення 
значних правочинів

II. текст повідомлення
19.10.2018 року Загальними зборами акцiонерiв - Нацiональною 

акцiонерною компанiєю «Нафтогаз України» як єдиним акцiонером-
власником 8 564 722 221 голосуючої акцiї Товариства, що є 100% статутно-
го капiталу Товариства, було прийнято рiшення про надання згоди на вчи-
нення значного правочину, а саме укладення з Нацiональною акцiонерною 
компанiєю «Нафтогаз України» додаткової угоди до договору купiвлi-
продажу природного газу сумарним обсягом до 7 880 389,220 тис.куб.м та 
розрахунковою вартiстю до 45854408.793 тис. грн.

Ринкова вартiсть майна, що є предметом правочину, становить 
45854408.793 тис. грн.

Вартiсть активiв Товариства станом на 31.12.2017 року становить 
146836446 тис. грн.

Спiввiдношення ринкової вартостi майна, що є предметом правочину, 
до вартостi активiв Товариства становить 31,23 %.

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 
із законодавством.

2. Найменування посади Прохоренко Олег Васильович
Голова Правлiння (підпис) (ініціали та прізвище 

керівника)
М.П. 2018.10.22

(дата)

аКцIонерне товариСтво 
“УКрГаЗвидоБУвання”
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Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації
про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухоміс-

тю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦI-
ОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРИДНIПРОВСЬ-
КА АГРАРНА ГРУПА"

2. Ідентифікаційний код юридичної особи: 35448153
3. Місцезнаходження: 49044, Днiпро, Шевченка, буд. 10
4. Міжміський код, телефон та факс: 0567162471 0567162471
5. Електронна поштова адреса: paggroup@emitent.net.ua
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується

емітентом для розкриття інформації
7. Вид особливої інформації: Відомості про зміну складу посадових

осіб емітента
II. Текст повідомлення

Рiшенням акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРИДНIПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА", оформленого рiшенням акцiоне-
ра № 2 вiд 22 жовтня 2018 року, звiльнено Калiнiна Євгена Миколайови-
ча (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв 3028511752,
паспорт 001152151, виданий 01.11.2017р, орган, що видав 1237, зареєс-
трований: Україна, Днiпропетровська область, м. Павлоград, вул. Верста-
тобудiвникiв, буд. 4, кв. 75) з посади Генерального директора Приватного
акцiонерного товариства «ПРИДНIПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА», за його
згодою, з 22.10.2018 року. Особа володiє часткою в статутному капiталi
емiтента у розмiрi 100%. Особа не має судимостi за корисливi та посадо-
вi злочини. Посади, якi обiймала особа протягом останнiх п'яти рокiв: ди-
ректор ПП "Регiон Сiльгоспресурс", директор ТОВ "СНЕК-ТРЕЙДIНГ", Ге-
неральний директор ПрАТ "ПРИДНIПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА".

Рiшенням акцiонера ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ПРИДНIПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА", оформленого рiшенням акцiоне-
ра № 2 вiд 22 жовтня 2018 року, призначено Моторного Олександра Пав-
ловича (реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв
3268910377, паспорт АО 058035, виданий Кiровським РВ ДМУ ГУМВС у
Днiпропетровськiй областi, 08.06.2012р., зареєстрований: Київська об-
ласть, м. Iрпiнь, вул. Тургенiвська, буд. 10, кв.135) на посаду Генерально-
го директора Приватного акцiонерного товариства «ПРИДНIПРОВСЬКА
АГРАРНА ГРУПА», за його згодою, з 23.10.2018 року. Особа володiє час-
ткою в статутному капiталi емiтента у розмiрi 0%. Особа не має судимос-
тi за корисливi та посадовi злочини. Посади, якi обiймала особа протягом
останнiх п'яти рокiв: директор ТОВ «ГРИФОН ЛТД», директор ТОВ «ЗО-
ЛОТИЙ КОРОВАЙ».

III. Підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згід-
но із законодавством.

2. Найменування посади
Генеральний директор Калiнiн Євген Миколайович

22.10.2018

пУБлIЧне аКцIонерне товариСтво «СУмСьКе маШиноБУдIвне наУКово-вироБниЧе оБ’єднання»
повідомлення про виникнення особливої інформації 

(інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з 
нерухомістю) емітента
I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Публiчне акцiонерне товариство 
«Сумське машинобудiвне науково-виробниче об'єднання».

2. Код за ЄДРПОУ: 05747991.

3. Місцезнаходження: 40004, м.Суми, вул.Горького, 58.
4. Міжміський код, телефон та факс: (0542) 25-04-93.
5. Електронна поштова адреса: info@snpo.ua.
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується 

емітентом для розкриття інформації: http://snpo.ua.
7. Вид особливої інформації: Відомості про прийняття рішення про на-

дання згоди на вчинення значних правочинів.
II. текст повідомлення

№ з/п
Дата 

прийняття 
рішення

Ринкова вартість 
майна або послуг, що 

є предметом 
правочину  (тис. грн)

Вартість активів 
емітента за даними 

останньої річної 
фінансової звітності 

(тис. грн)

Співвідношення ринкової вартості 
майна або послуг,  що є предметом 

правочину,  до вартості активів 
емітента за даними останньої річної 

фінансової звітності (у відсотках)

Адреса сторінки власного веб-сайту, на якій 
розміщений протокол загальних зборів 

акціонерів/засідання наглядової ради, на 
яких/якому прийняте рішення

1 19.10.2018 879,986 6 619 852 0,0133 http://snpo.ua
Зміст інформації:
19.10.2018р., протокол 19/10-2018, Наглядовою радою ПАТ «Сумське НВО» (далі - Товариство) було прийнято рішення про укладення між Товариством 
та Контрагентом договору оренди рухомого та нерухомого майна загальною вартістю 879986 грн. Згідно з п.11.11.8 Статуту Товариства Генеральний 
директор попередньо погоджує із Наглядовою радою укладення Товариством правочинів чи вчинення операцій, визначених розділом 13 Статуту. 
Згідно з п.13.1 Статуту Товариства: «Значним правочином Товариства є: будь-які договори, правочини чи операції, незалежно від ціни договору, 
розміру правочину чи операції, що є їх предметом, якщо це стосується придбання або відчуження нерухомого майна, у тому числі земельних ділянок, 
які належать Товариству на праві власності або перебувають у його користуванні (передача у користування (оренду), відчуження, оформлення права 
власності, користування, відмова від земельної ділянки тощо)». Загальна кiлькiсть голосiв в Наглядовiй радi – 5 голосів, кiлькiсть голосiв, що взяли 
участь у засiданнi Наглядової ради при прийняттi вищезазначеного рiшення – 5 голосів, кiлькiсть голосiв, що проголосували «за» прийняття рiшення – 
5 голосів, кiлькiсть голосiв, що проголосували «проти» прийняття рiшення – 0, кiлькiсть голосiв, що «утрималися» – 0. 

III. підпис
1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що 

міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно 

із законодавством.
Генеральний директор цимбал о.Ю.  22.10.2018р. 
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Загальнодоступна база даних нКцпфр 
отримала атестат відповідності КСЗІ

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструк-
тури фондового ринку України» (ДУ АРІФРУ) отримала 
атестат відповідності КСЗІ для Загальнодоступної бази 
даних Національної комісії з цінних паперів та фондово-
го ринку про ринок цінних паперів (stockmarket.gov.ua).

Отриманню атестата відповідності КСЗІ передувала ро-
бота по модернізації інформаційних систем ДУ «АРІФРУ» 
протягом останнього року. Спеціалісти агентства викона-
ли необхідні організаційні і інженерно-технічні заходи, 
спрямовані на забезпечення захисту інформації від роз-
голошення, витоку і несанкціонованого доступу.

«Наявність атестату доводить, що система захисту ін-
формації, яка побудована в Агентстві, забезпечує захист 
інформації відповідно до нормативних вимог, прийнятих 
в нашій державі. Для всієї команди Агентства це скром-
на, але важлива відзнака», – зазначив директор  
ДУ «АРІФРУ» Ігор Доброван.

До кінця року Агентство також планує отримати 
атестати відповідності КСЗІ для бази даних SMIDA та 
поштового сервісу «Емітент», які є важливими частинами 
інфраструктури фондового ринку.

Довідкова інформація: 
Державна установа «Агентство з розвитку інфра-

структури фондового ринку України» (АРІФРУ) ство-
рена у 1998 році. Агентство здійснює організаційне, 
технічне та ресурсне забезпечення реалізації повнова-
жень НКЦПФР в сфері розкриття інформації на ринку 
цінних паперів.

Stockmarket.gov.ua – це інформаційний ресурс, який є 
основою ефективної взаємодії між регулятором, емі-
тентами, інвесторами та громадськістю у частині 
реалізації повноважень НКЦПФР щодо оприлюднення і 
доступу до інформації про діяльність емітентів цінних 
паперів.

Комісія нагадує  
про нові вимоги до розкриття річної 

інформації емітентами
емітентам цінних паперів щодо розкриття річної 

інформації за 2018 рік. З 01.01.2019 набирає чинності 
пункт 15 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону України від 16.11.2017 року №2210-VІІІ «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емі-
тентами цінних паперів» в частині подання емітентами 
цінних паперів річної звітності в обсязі, встановленому 
статтею 40 Закону України «Про цінні папери та фондо-
вий ринок» (у новій редакції).

Зміни передбачають поширення вимог розкриття річ-
ної інформації в обсязі та строки, встановлені вищезаз-
наченою статтею Закону, на:

• публічні акціонерні товариства, щодо акцій яких здій-
снено публічну пропозицію та/або акції яких допущені до 
торгів на фондовій біржі в частині включення до біржово-
го реєстру;

• банки;
• публічні акціонерні товариства (крім банків), щодо ак-

цій яких не здійснено публічну пропозицію;
• емітентів, щодо інших цінних паперів (крім акцій) яких 

здійснено публічну пропозицію та/або цінні папери яких 
допущені до торгів на фондовій біржі в частині включен-
ня до біржового реєстру.

• приватні акціонерні товариства, щодо інших цінних 
паперів (крім акцій) яких не здійснено публічну пропози-
цію;

• емітентів, які не є акціонерними товариствами та які 
не здійснювали публічну пропозицію інших цінних папе-
рів, крім акцій, та цінні папери яких не допущені до торгів 
на фондовій біржі.

Звертаємо увагу, що на публічні акціонерні товари-
ства, які не приведуть свою діяльність у відповідність до 
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пункту 13 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні положення» 
Закону №2210-VІІІ до 31.12.2018, а саме Статут та вну-
трішні документи товариства відповідно вимогам законо-
давства, будуть поширюватися вимоги щодо розкриття 
річної інформації за 2018 рік в обсягах та порядку вста-
новлених абзацом першим частини восьмої статті 40 За-
кону України «Про цінні папери та фондовий ринок», як 
для публічних акціонерних товариств, щодо акцій яких 
здійснено публічну пропозицію та/або акції яких допуще-
ні до торгів на фондовій біржі в частині включення до 
біржового реєстру.

рынок акций Украины во вторник немного 
снизился

Индекс ПФТС по итогам торгов во вторник снизился на 
0,06% - до 560,19 пункта.

Торговый оборот на бирже составил 390,2 млн грн, в 
том числе акциями – 10,46 млн грн.

В «индексной корзине» изменились в стоимости бума-
ги Райффайзен Банка Аваль (-0,27%) и «Центрэнерго» 
(-0,02%).

Номинальный индекс «Украинской биржи» во вторник 
повысился на 0,25% - до 1723,98 пункта.

Индекс Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine в 
этот день снизился на 0,59% - до 438,69 пункта при объ-
еме торгов 5,18 млн злотых (38,95 млн грн).

Среди индексных бумаг подешевели акции «Агро-
тона» (-2,39%), «Кернела» (-1,6%) и «Астарты» 
(-0,67%).

Подорожали акции агрохолдинга ИМК (+2,4%).

Украина и еБрр начинают новую стратегию 
по реализации долгосрочных и крупных 

проектов
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и 

вице-президент Европейского банка реконструкции и 
развития (ЕБРР) Ален Пию в ходе встречи договорились 
о начале новой стратегии взаимодействия по реализа-
ции крупных и долгосрочных проектов.

«Украина и Европейский банк реконструкции и разви-
тия начинают новую стратегию взаимодействия, которая 
предусматривает реализацию долгосрочных и финансо-
во крупных проектов, как на уровне частного сектора, так 
и на уровне государственного управления», - сообщила 
пресс-служба Кабинета министров по результатам встре-
чи В.Гройсмана и А.Пию.

На встрече был представлен новый региональный ди-
ректор ЕБРР - Маттео Патрон, который сменил на этом 
посту Франсиса Малижа.

По словам А.Пию, банк заинтересован в проектах аль-
тернативной энергетики, развития государственных бан-
ков.

«Именно поэтому очень ожидаемыми будут законода-
тельные инициативы, касающиеся закона об альтерна-
тивной энергетике, о государственных банках, о концес-
сии и о деятельности бизнес-омбудсмена», - отметил 
вице-президент ЕБРР.

Кроме того, к концу года ЕБРР планирует подписать 
ряд практических договоренностей с ПАО «Укрзализны-
ця» и Государственным предприятием обслуживания 
воздушного движения Украины «Украэрорух».

нБУ внес изменения в порядок выдачи и 
отзыва у небанковских финансовых 

учреждений лицензии на перевод средств
Национальный банк Украины (НБУ) внес изменения в 

порядок выдачи и отзыва у небанковских финансовых 
учреждений (НФУ) лицензии на перевод средств в на-
циональной валюте без открытия счетов.

«Целью этих изменений является обеспечение Наци-
ональным банком реализации и мониторинга эффектив-
ности примененных Советом национальной безопасно-
сти и обороны Украины санкций в соответствии с Законом 
Украины «О санкциях». Кроме того, речь идет об уточне-
нии требований относительно прозрачности структуры 
собственности НФУ и гармонизации нормативно-
правовых актов регулятора с нормами европейского за-
конодательства в части отзыва лицензии», - сообщает 
НБУ на сайте.

Так, в частности, установлена обязанность НФУ, по-
лучившего лицензию, разработать и утвердить внутрен-
ние документы по вопросам реализации персональных 
санкций с учетом законодательства Украины о санкциях 
и нормативно-правовых актов НБУ в сфере обеспечения 
реализации и мониторинга эффективности персональ-
ных специальных экономических и других ограничитель-
ных мер. Кроме того, уточнен перечень обстоятельств, 
при которых деловую репутацию НФУ нельзя считать 
безупречной, и при которых структура собственности 
НФУ признается непрозрачной.

Также конкретизированы основания, по которым НБУ 
вправе отозвать у НФУ лицензию: повторное невыполне-
ние НФУ требований и решений Нацбанка, в частности, о 
предоставлении информации, документов, отчетности; 
прекращение предоставления НФУ услуг по переводу 
средств более чем на 180 календарных дней и не восста-
новление такой деятельности в течение 90 календарных 
дней со дня уведомления об этом Нацбанком; выявление 
двух и более нарушений НФУ требований нормативно-
правовых актов НБУ по обеспечению реализации и мони-
торинга эффективности применяемых СНБО персональ-
ных санкций; наличие документально подтвержденной 
информации от государственного правоохранительного 
органа специального назначения о том, что деятельность 
НФУ содержит риски возникновения угроз национальной 
безопасности Украины.

Предусмотрено внесение НФУ платы за согласова-
ние изменений во внутренние правила о переводе 
средств. Если изменения в правила вносятся исключи-
тельно для их приведения в соответствии с изменения-
ми в законодательстве Украины, то такая плата не тре-
буется.

Соответствующие изменения в Положение о порядке 
выдачи небанковским финансовым учреждениям лицен-
зии на перевод средств в национальной валюте без от-
крытия счетов утверждены постановлением правления 
НБУ № 109 от 16 октября 2018 года.

Документ вступает в силу с 24 октября 2018 года кро-
ме изменений, касающихся внесения НФУ платы за со-
гласование изменений в ее внутренние правила о пере-
воде средств. Эти изменения вступают в силу с 1 апреля 
2019 года.
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НОВИНИ

правительство Украины намерено в 2019г 
сохранить основные программы 

господдержки апК
Кабинет министров Украины планирует сохранить в бюд-

жете на 2019 год основные программы господдержки агро-
промышленного комплекса, которые реализуются в этом 
году, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман.

«Мы в этом году начали ряд новых программ и реши-
ли, что сохраним эти программы на последующие годы. 
В частности, каждой семье, которая будет выращивать 
телят, мы даем поддержку в сумме 2,5 тыс. грн на голову. 
103,8 тыс. граждан уже получили эту помощь, но мы 
предполагаем, что эта цифра возрастает в 5-7 раз, и мы 
идем к этому», - сказал он в ходе заседания правитель-
ства в среду.

По словам премьера, в следующем году правитель-
ство намерено продолжать компенсировать стоимость 
содержания молочных коров. При этом он добавил, что 
1,2 тыс. агропредприятий получили средства по данно-
му направлению от государства.

«Мы продолжим программу поддержки производства 
украинской сельхозтехники. 2,7 тыс. агропроизводите-
лей купили украинскую продукцию, часть стоимости ко-
торой мы компенсировали», - отметил В.Гройсман.

В то же время премьер-министр указал, что програм-
ма поддержки фермерства, в рамках которой выделено 
1 млрд грн, реализуется не на полную силу из-за «суще-
ствующих бюрократических проблем».

С целью усовершенствования механизмов использо-
вания средств по программе поддержки фермерства 
Кабмин на заседании принял постановление, направ-
ленное на уменьшение налоговой нагрузки фермерских 
хозяйств, увеличения их количества.

Документ предлагает предоставлять бюджетную суб-
сидию на единицу обрабатываемых угодий (1 га) для 
членов фермерского хозяйств размере 5,5 прожиточных 
минимумов. Максимальный размер бюджетной субси-
дии на одно фермерское хозяйство не может превышать 
30 тыс. грн.

Постановлением также увеличена граничная сумма 
выручки за последний год от реализации продукции с 
15 млн грн до 20 млн грн фермерских хозяйств, кото-
рым предоставляется финподдержка в рамках про-
граммы.

Кроме того, увеличен граничный размер частичной 
компенсации стоимости семян в два раза – до 60 тыс. грн 
на одно фермерское хозяйство.

Как сообщалось, в бюджете 2018 года в рамках го-
споддержки АПК предусмотрено выделение аграриям  
4 млрд грн на развитие животноводства, 1 млрд грн - 
фермерских хозяйств, почти 945 млн грн - на удешевле-
ние сельхозтехники, 300 млн грн - на развитие садовод-
ства и виноградарства.

При подготовке раздела «Новини»  
использованы материалы веб-сайта НКЦПФР, 

ИНТЕРФАКС-УКРАИНА

СЬОгОДНІ В НОМЕРІ ОПУБЛІКОВАНІ:
1. ПРАТ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАВРІЯ» 9
2. ПРАТ АТ СВІТАНОК 10
3. ПРАТ АТ СВІТАНОК 11
4. ПРАТ ВІННИЦЬКИЙ ОЛІЙНОЖИРОВИЙ КОМБІНАТ 5
5. ПРАТ ІЛЛІЧІВСЬКЗОВНІШТРАНС 10
6. ПРАТ КИЇВСТАР 9
7. ТОВ КУА «ІЗІ ЛАЙФ» / ПВІФ «ЗЕТА» / ПАТ «ЧЕРКАСЬКИЙ АВТОБУС» 15
8. ПРАТ ЛУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 12
9. ПРАТ ЛУЦЬКИЙ ЗАВОД КОМУНАЛЬНОГО УСТАТКУВАННЯ 14
10. ПРАТ МИХАЙЛІВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТАЧ 13
11. ПАТ МТБ БАНК 2
12. ПАТ МТБ БАНК 13
13. ПРАТ НІЖИНСЬКИЙ М’ЯСОКОМБІНАТ 16
14. ПРАТ ПОКРОВСЬКИЙ ЗАВОД ТЕХНОЛОГІЧНОГО ОБЛАДНАННЯ 16
15. ПРАТ ПРИДНІПРОВСЬКА АГРАРНА ГРУПА 16
16. ПАТ СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ 17
17. ПАТ ТРЕСТ «КИЇВЕЛЕКТРОМОНТАЖ» 2
18. АТ УКРГАЗВИДОБУВАННЯ 16
19. ПРАТ УПРАВЛІННЯ МЕХАНІЗОВАНИХ РОБІТ «ГІДРОЕНЕРГОБУД» 14
20. ТОВ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ОРЕГОН» 11
21. АТ ФОНДОВА БІРЖА ПФТС 5
22. АТ ХАРКІВОБЛЕНЕРГО 6
23. АТ ХЕРСОНСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ 11
24. ПАТ ШПОЛЯНСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 17150 12
25. ПРАТ ЮНІОІЛ 3
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Ві до мос ті 
Національної ко мі сії  

з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку 
Пе ред плат ний ін декс: 96370

Офі цій не ви дан ня 
Національної ко мі сії 
з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку

Пе рі о дич ність ви хо ду:
що ден но

Ре єс тра цій не сві доц тво:
КВ №192059005 ПР 
від 08.08.2012 р., 
ви да не Мі ніс терс твом 
юс ти ції Ук ра ї ни

Зас нов ник:
Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 
(рішення Комісії від  
20.08.2015 року № 1316)

Ви да вець:
Державна установа 
«Агентство з розвитку інфраструктури  
фондового ринку України»

Видається: 
з грудня 2006 р.

Директор
Ігор Доброван

го лов ний ре дак то р 
Людмила Коломієць
тел.: (044) 5864397,
e ma il: l.kolomiets@smida.gov.ua

При йом ого ло шень —
e ma il: 
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за тел./факс (ба га то ка наль ний): 
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Ти раж: 1 000 
За мов лен ня № 18204
Ці на до го вір на.

Матеріали, відмічені символом    ,
публікуються на правах реклами

Над ру ко ва но в дру кар ні
ПФ “ХІМДЖЕСТ”
Ад ре са: м. Ки їв,
вул. Горького, буд. 112, к. 40

У ра зі пе ред ру ку по си лан ня 
на “Ві до мос ті Національної
ко мі сії з цін них па пе рів 
та фон до во го рин ку” обов’яз ко ве.
Від по ві даль ність за дос то вір ність 
ін фор ма ції та рек ла ми не суть 
від по ві даль ні осо би емі тен тів 
(про фу час ни ків), ав то ри та 
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Під пи са но до дру ку
24.10.2018 р. 

Офіційне видання Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
Формат: А4
Розповсюдження: регіони України 

ТЕЛЕФОН РЕДАКЦІЇ (багатоканальний):   (044) 5864394

Державна установа «Агентство з розвитку інфраструктури 
фондового ринку України»

Передплатний індекс: 

96370 
(Ціна передплати на 
місяць — 394,39 грн 
На рік — 4732,68 грн) 

У разі передплати 
через редакцію
Ціна на 1 місяць:  
350,00 грн
Ціна на рік: 
4200,00 грн
Мінімальний термін 
передплати — 3 місяці
тел. (044) 4983816
 (044) 4983815
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